
REFERAT 
Generalforsamling 2022,Nyreforeningen Roskilde kreds 

søndag den 24. april 2022 kl. 11.00 
på Restaurant Sct. Gertrud, Køge 

 
1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere 
- Carsten Rosenvinge valgt som dirigent og Marianne Nordland valgt som referent  
- Mogens Larsen og Jesper Drygaard valgt som stemmetællere 
 
2. Bestyrelsens beretning 
* Bettina Edelmann var udtrådt af bestyrelsen kort efter generalforsamlingen 2021 
* Af aktiviteter kunne Peter Nordland fremhæve : 
- julekomsammen 21.11.2021 på Restaurant Christians Minde i Køge. Det blev en rigtig 
hyggelig frokost – som mange flere medlemmer burde have undt sig selv 
- der er ydet et kontant tilskud til julebanko og julehygge i Dialysen og Sengeafsnittet 
- der arbejdes forsat med en musikalsk dag i Dialysen og Sengeafsnittet. Coronaen har 
desværre forsinket gennemførelsen (vi regner fortsat med offentlig tilskud) 
- Roskilde kreds er efter ansøgning nu godkendt som paragraf 18 (Lov om social service) 
forening i Greve Kommune. Det betyder yderligere opmærksomhed OG mulighed for gratis 
lån af lokaler ved arrangementer 
- ’Ud i det Blå’ er planlagt og gennemføres 12. juni 2022. For kun 50 kr kommer 
medlemmer og familie / ven med på busturen fra Roskilde til Nyvang ved Holbæk, Rundtur 
med Hestevogn, Frokost med en øl/en snaps samt kaffe/kage og retur til Roskilde. Der er 
endnu ledige pladser – seneste tilmelding fredag den 3. juni 
- kredsen har deltaget ved 3 Hovedbestyrelsesmøder; heraf 2 via ZOOM. 
Beretningen godkendt 
 
3. Regnskab 
* Jette Larsen fremlagde regnskabet og gennemgik dette. Kredsens indestående er steget fra 
174.661 kr i 2020 til 178.336 i 2021. 
Det reviderede regnskab blev godkendt. 
 
4. Indkomne forslag 
- bestyrelsen har ikke modtaget forslag 
 
5. Valg 
- Lige år : Jette Larsen og Mogens Larsen genvalgt 
     : Jesper Drysgaard nyvalgt som suppleant 
 
6. Eventuelt 
- Julekomsammen 2022 er fastlagt til søndag den 20. november 2022 kl. 12.00 på 
Restaurant Christians Minde. 
- Roskilde kreds blev stiftet den 13. september 1992 – og kan således fejre 30 år denne dag 
Formanden takkede medlemmer for fremmøde og dirigenten takkede for god ro og orden. 
Herefter bød Roskilde kreds på en lettere frokost. 
 
Dato : 25.04.2022     Dato : 25.04.2022 
Formand Peter Nordland   Dirigent Carsten Rosenvinge  


