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REFERAT 
 

GENERALFORSAMLING 2022  
Lørdag den 7. maj 2022 kl. 14.30 – 16.00 

 
 

Milling Hotel Park 
Viaduktvej 28 

5500 Middelfart 
 

 
DAGSORDEN 

 
1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere 

 
2. Formandens beretning  

 
3. Revideret regnskab til godkendelse 

 
4. Fastsættelse af kontingent for næste kalenderår 

 
5. Foreningens fremtidige virke  
 
6. Forslag 

 
7. Reviderede og gennemskrevne vedtægter til godkendelse 

 
8. Valg af landsformand for 2 år 

 
9. Valg af 2. næstformand for 2 år 

 
10. Eventuelt 
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1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere 
 
Sagsfremstilling: 
Til at lede generalforsamlingen skal der vælges en dirigent, referent og 2 stemmetællere.  
Forretningsudvalget indstillede at: 
 

• Jacob Borgholm vælges som dirigent 
• Karina Ertmann Krammer vælges som referent 
• Gunner Nielsen og Michael Rosenkvist vælges som stemmetællere  

 
Beslutning: 

• Jacob Borgholm blev valgt som dirigent 
• Karina Ertmann Krammer blev valgt som referent 
• Gunner Nielsen og Michael Rosenkvist blev valgt som stemmetællere  

 
Jacob Borgholm takkede for valget til dirigent, og begyndte med at konstatere, at 
generalforsamlingen i henhold til vedtægterne var lovligt indkaldt. Dirigenten konstaterede 
efterfølgende, at der var 56 stemmeberettigede til stede i salen, og at der ikke var afgivet nogen 
fuldmagter. 
 
 
2. Formandens beretning 
 
Sagsfremstilling: 
Beretning om årets gang i Nyreforeningen i 2021 fremgik at Generalforsamlingens bilag 1.   
 
Beslutning: 
Landsformand Malene Deele gennemgik de væsentligste begivenheder i Nyreforeningen i 2021. 
Generalforsamlingen tog årsberetningen til efterretning uden bemærkninger. 
 
 
3. Revideret regnskab til godkendelse 
 
Sagsfremstilling: 
Revideret regnskab for 2021 fremgik af Generalforsamlingens bilag 2. 
 
Beslutning: 
Michael Buksti fremlagde hovedpunkterne i Nyreforeningens årsregnskab for 2021 samt oversigt 
over foreningens økonomi for 2022. 
Generalforsamlingen tog årsregnskabet til efterretning. 
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4. Fastsættelse af kontingent for næste kalenderår 
 
Sagsfremstilling: 
Forretningsudvalget har vurderet fastsættelsen af kontingentet fra næste kalender år. Diskussionen 
tog udgangspunkt i den beslutning som generalforsamlingen tog i 2016, som sagde: at kontingentet 
med virkning fra 2018 indekseres med årlig justering og afrunding til nærmeste 5 kr. 
Forretningsudvalget vurderede på den baggrund kontingentets størrelse for hver medlemsgruppe, 
og foreslår at forhøje alle kontingenter med 5 kr. på nær prisen for kontingentet for Barn/Ung, som i 
2023 foreslås fastholdt på 2022-niveau, idet en stigning på 5 kr. for denne medlemsgruppe vurderes 
at være en forholdsvis stor stigning.  
 
Beslutning: 
Generalforsamlingen godkendte, at et almindeligt medlemskab fra det kommende kalenderår stiger 
med 5 kr. til 325 kr., et samboende medlemskab stiger med 5 kr. til 295 kr. og kontingent for 
barn/ung fastholdes på samme niveau som 2022, dvs. 85 kr. 
 
 
5. Foreningens fremtidige virke 
 
Sagsfremstilling: 
Landsformand Malene Deele præsenterer sine tanker om Nyreforeningens fremtidige virke.  
 
Beslutning: 
Generalforsamlingen tog Malene Deeles oplæg om Nyreforeningens fremtidige virke til efterretning. 
 
 
6. Indkomne forslag 
 
Sagsfremstilling: 
Forud for generalforsamlingen var der inden udløbet at tre ugers fristen før generalforsamlingens 
afholdelse, indkommet følgende forslag. 
 
FORSLAG 1: Kontingentet til kredsene hæves fra 100 kr. til 150 kr. pr. medlem pr. år 
 
Nyreforeningen Sønderjylland har fremsendt følgende forslag: 
 
Kontingentet til kredsen hæves fra kr. 100 til kr. 150 pr. medlem pr. år. 
Begrundelse: 

• Kontingentet til kredsen har gennem en årrække været kr. 100 pr. medlem, selvom 
kontingentet til Nyreforeningen i samme periode er steget fra kr.200 til kr. 320. 

• Indtægterne fra lotteriet er bortfaldet. 
• Portoen er steget med over det dobbelte i samme periode. 
• Kørselsudgifterne er steget. F.eks. skal kredsen selv dække kørsel til 

regionaludvalgsmøderne. 
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• Kredsen får ingen indtægt for livsvarigt medlemskab, selvom de i kredsen betragtes som et 
almindeligt medlem. 

• Det er i kredsene, at den direkte kontakt er til vores medlemmer, derfor er det nødvendigt 
med en bedre økonomi. 

Indstilling: 
Forretningsudvalget indstiller til Generalforsamlingen, at Generalforsamlingen ikke træffer en 
endelig beslutning om en evt. forhøjelse af kredsenes andele af kontingentet, men at 
Generalforsamlingen i stedet bemyndiger Hovedbestyrelsen til at vurdere konsekvenserne af en evt. 
kontingentstigning i forhold til bl.a. sekretariatets drift og mulighed for at understøtte kredsenes 
løbende arbejde, medlemspleje generelt og udgivelse af Nyrenyt. Forretningsudvalget foreslår 
således, at Generalforsamlingen bemyndiger Hovedbestyrelsen til at træffe beslutning om en evt. 
forhøjelse af kredsenes andele af kontingentet på sit møde i oktober, så en sådan forhøjelse kan 
indarbejdes i næste års budget. Idet det dog bemærkes, at hvis en forhøjelse af kredsenes andel af 
kontingentet betyder en generel forhøjelse af medlemskontingentet, så kræver dette en vedtagelse 
på Nyreforeningens generalforsamling.  
 
Pointen med Forretningsudvalgets indstilling er, at ved at lade Hovedbestyrelsen diskutere forslaget, 
så får kredsenes repræsentanter i Hovedbestyrelsen mulighed for at diskutere forslaget og træffe en 
beslutning, der er baseret på et gennemarbejdet grundlag, som indeholder forskellige økonomiske 
modeller, der viser muligheder og konsekvenser, ved en eventuel forhøjelse af kredsenes andel af 
kontingentet.  
 
Beslutning: 
Else Lorenzen, formand for kreds Sønderjylland, motiverede forslaget. 
 
Efter debat i salen var der enighed om at se på kredsenes andel af kontingentet.  
Generalforsamlingen godkendte Forretningsudvalgets indstilling, således at Hovedbestyrelsen drøfter 
en stigning i kredsens andel af kontingentet på Hovedbestyrelsesmødet i oktober 2022 med henblik 
på, at ændringer kan lægges ind i budget 2023. 
 
 
FORSLAG 2: 2 fuldgyldige HB-medlemmer med tale og stemmeret fra hver kreds 
 
Fra Lilly Frank Mogensen kasser i Nyreforeningens Kreds Sønderjylland er kommet følgende forslag:   
 
Ændring af vedtægter § 12 Hovedbestyrelsen 
 
Nuværende ordlyd: En repræsentant fra hver kreds. 
 
Ændringsforslag: To repræsentanter fra hver kreds. 
 
Begrundelse:  
Førend sidste vedtægtsændring havde hver kreds 2 fuldgyldige HB-medlemmer med tale- og 
stemmeret. Det blev ændret, til et enkelt medlem, hvilket medførte protester fra kredsene.   
I øjeblikket må hver kreds sende 2 personer, hvor Landsforeningen dækker omkostningerne. 
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Hver kreds har 2 stemmer, men det er kun kredsformanden, der må stemme. 
Det er meget svært at finde logikken.  
 
Indstilling: 
Forretningsudvalget indstiller til Generalforsamlingen, at den nuværende ordlyd i vedtægternes §12 
fastholdes (se ovenfor). Det omtalte punkt i vedtægterne blev i sin tid vedtaget, da man ønskede at 
gøre Hovedbestyrelsen mere funktionsdygtig ved at reducere antallet af medlemmer til en mere 
håndterbar størrelse. Aftalen blev, at hver kreds udpegede et medlem at hovedbestyrelsen – som 
har stemmeret og taleret, og en suppleant, som er velkommen til at deltage på hovedbestyrelsens 
møder og også har taleret. For at undgå at kredsene mistede indflydelse i forhold til tidligere, blev 
det aftalt, at kredsene beholdt deres to stemmer. Modellen var således et kompromis, som har 
fungeret udmærket i de sidste par år, hvorfor Forretningsudvalget finder, at det ikke er 
hensigtsmæssigt at ændre på den, og derfor indstiller til Generalforsamlingen, at den nuværende 
ordlyd i vedtægternes §12 fastholdes. 
 
Beslutning: 
Lilly Mogensen motiverede forslaget.  
Efter debat i salen bortfaldt forslaget. 
 
 
7. Reviderede og gennemskrevne vedtægter til godkendelse 
 
Sagsfremstilling: 
Nyreforeningens vedtægter blev sidste revideret i 2019. Forretningsudvalget besluttede i slutningen 
af 2021 at tiden er inde til en gennemskrivning af de eksisterende vedtægter, med henblik på at få et 
sæt af vedtægter, som er endnu mere brugervenlige i det daglige arbejde lokalt, regionalt og 
nationalt.  
 
Vedtægtsmæssigt er der tale om små ændringer, som f.eks. hvornår generalforsamlingen er 
beslutningsdygtig. Præcisering af, at det er muligt at stemme på generalforsamlingen ved fuldmagt. 
Præcisering af at der udover en kandidat til posten som næstformand også skal opstilles og vælges 
kandidat til posten som 2. næstformand. Tilføjet en klar beskrivelse af hvilke fagudvalg og 
regionaludvalg Nyreforeningen har, samt at 3 medlemmer af fagudvalgene vælges for 2 år i ulige år, 
og 2 medlemmer vælges for 2 år i ulige år, for på den måde at undgå, at alle medlemmer i et udvalg 
nyvælges på en gang. Endelig er der tilføjet en selvstændig paragraf og beskrivelse af NFBU’s rolle i 
Nyreforeningen, som er baseret på tidligere vedtagne beslutninger i Hovedbestyrelsen. Denne 
beskrivelse er tilføjet som en selvstændig paragraf. 
 
Ændringerne er derudover hovedsagelige af sproglig karakter, lige som det er forsøgt at indsætte en 
række hjælpe-overskrifter i vedtægterne, som gør det lettere i den daglige brug at finde rundt i dem.  
 
Forslag til de reviderede vedtægter er tidligere fremlagt for Hovedbestyrelsen på dennes møde den 
29. januar 2022, hvor Hovedbestyrelsen godkendte ændringerne, og efterfølgende valgte at indstille 
de reviderede vedtægter til endelig vedtagelse på Generalforsamling 2022.  
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Beslutning: 
Peter Husted Sørensen fra Forretningsudvalget præsenterede baggrunden for revideringen af 
foreningens vedtægter og de foreslåede ændringer. 
Generalforsamlingen godkendte de reviderede vedtægter uden bemærkninger. 
 
 
8. Valg af landsformand for 2 år 
 
Sagsfremstilling: 
Landsformanden skal i henhold til vedtægernes §5 stk. 3 vælges i lige år for en 2 årig periode. 
 
På Hovedbestyrelsesmødet den 29. januar 2022 var der enighed i Hovedbestyrelsen om, at 
genopstille Malene Madsen til posten som landsformand for Nyreforeningen.  

 
Beslutning: 
Malene Deele blev genvalgt som landsformand. 
 
 
9. Valg af 2. næstformand for 2 år  
 
Sagsfremstilling: 
Nyreforeningens 2. næstformand vælges i henhold til vedtægternes §5 stk. 3 i lige år for en toårig 
periode. 
 
På Hovedbestyrelsesmødet den 29. januar 2022 var der enighed i Hovedbestyrelsen om at 
genopstille Henrik Rasmussen til posten som 2. næstformand i Nyreforeningen.  
 
Beslutning: 
Henrik Rasmussen blev genvalgt som 2. næstformand. Henrik takkede for valget, og fortalte kort om 
arbejdet med børn og unge i Nyreforeningen. 
 
 
10. Eventuelt  
 
Sagsfremstilling: 
Generalforsamlingens deltagere har mulighed for under eventuelt at diskutere relevante sager, som 
ikke umiddelbart fremgår af ovenstående agenda. Men der er under eventuelt ikke muligt at træffe 
beslutninger.  
 
Beslutning: 
Svend Aage Pedersen roste og takkede landsforeningen for mange initiativer og aktiviteter. 
 
Rita Bruun takkede formandskabet og sekretariatet og roste Michael Buksti og Malene Deele for 
deres månedlige nyhedsbreve. 
 
Michael Buksti takkede de tilstedeværende for deres indsats. 
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Tom Meyer Pedersen takkede dem, der har bidraget til Motion for Nyrerne, som over de seneste år 
har doneret mere end 18.000 kr. til familiekurserne. 
 
Michael Buksti sluttede af med at fortælle, at Nyreforeningen nu har næsten 5.800 medlemmer og 
udtrykte stor ros til kredsene for stigningen i medlemstallet. 
 
 
 
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------- 
Dato og underskrift       Dirigent Jacob Borgholm 

Jacob Borgholm (May 9, 2022 11:18 GMT+2)
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