
Referat Generalforsamling Nyreforeningen Kreds Østjylland 24.04.2022 

       

Dagsorden 
1. Valg af ordstyrer/dirigent 
2. Valg af referent og 2 stemmetællere 
3. Fremlæggelse af beretning for 2020 til godkendelse – sammenlægges med punkt 5 
4. Fremlæggelse af revideret regnskab for 2020 til godkendelse 
5. Fremlæggelse af beretning for 2021 til godkendelse 
6. Fremlæggelse af revideret regnskab for 2021 til godkendelse 
7. Indkommende forslag 
8. Valg af formand for 2-årig periode (Jacob Borgholm genopstiller) 
9. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for en 1-årig periode 

Josefine Bækgaard – ønsker ikke genvalg 
Grethe Hedegaard – ønsker ikke genvalg 
Søren Velling – ønsker ikke genvalg 

10. Valg af bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode 
Kirsten Braun - ønsker ikke genvalg 
Peter Nielsen - ønsker genvalg 
Thomas Clausen – ønsker genvalg 

11. Valg af intern revisor for næste regnskabsår 
Henrik Smith Hansen 

12. Bestyrelsens forslag til budget 
13. Eventuelt 

 
 

1. Valg af ordstyrer/dirigent: Ann Bellis, som bekræfter, at indkaldelse til Generalforsamling er sket 
rettidigt 

2. Valg af referent: Kirsten Braun – Valg af 2 stemmetæller: Kaj og Poul Erik 
3. Se pkt. 5  
4. Fremlæggelse af revideret regnskab for 2020 - godkendt (vedhæftet) 
5. Fremlæggelse af beretning for 2020 og 2021 - godkendt (vedhæftet) 
6. Fremlæggelse af revideret regnskab for 2021 – godkendt (vedhæftet)  
7. Indkommende forslag: Ingen 
8. Valg af formand: Jacob Borgholm genvælges 
9. Nye bestyrelsesmedlemmer: Helle Hansen og Lars Agergaard 
10. Bestyrelsen består herefter af: 

Jacob Borgholm (formand) 
Peter Nielsen (kasserer) 
Thomas Clausen 
Helle Hansen 
Lars Agergaard 

11. Valg af intern revisor: Henrik Smith Hansen i max. 1 år mere 



12. Bestyrelsens forslag til budget for 2022 – godkendt (vedhæftet) 
Dog er der stort ønske om gennemførelse af Julearrangement i 2022 

13. Eventuelt: 
Jacob lover at undersøge, hvorfor det tager så lang tid for Skejby Sygehus at behandle spørgsmål 
om tilskud til el, når man kører dialyse 
Evt. forslag til udflugtsmål er velkomne 

              Jacob sluttede af med at takke Ann for at tage dirigentrollen med kort varsel, da der var afbud fra   
              Jan Jensen. 
              Samtidig benyttede han lejligheden til at takke, Kirsten, Josefine, Søren og Grethe for arbejdet i  
              bestyrelsen og Poul-Erik for de 6 år som lotterikoordinator i kredsen. 
 
 
 
25.04.2022/Kirsten Braun 



Beretning 
 
Sidste generalforsamling var i februar 2020 uden valg af formand. 
Først efter corona blev vi fuldt konstituerede med undertegnede som formand. 
Nyreforeningen har udover de 16 lokalkredse og 5 regionaludvalg - en for hver region og 
vores kreds er med i regionaludvalget for Midtjylland sammen med to andre kredse; 
Vestjylland og Midtjylland. Jeg er også blevet valgt til formand for regionaludvalget, som jeg 
har siddet i sammen med Søren, der er næstformand. 
Vi holder 3-4 møder om året med afdelingsledelsen på AUH, og vi kan dække ting både med 
et lokalkreds og et regionaludvalgs perspektiv. Generelt oplever vi et godt samarbejde med 
AUH og vi fik tilbage i 2020 hurtigt fokus på vacciner, da der car mange spørgsmål, mange 
misforståelser etc. 
Indlæg i RenNyt fra ledende overlæge Stinne Kvist for at få fakta ind i coronadebatten. 
Kaos omkring første vaccination- kontakt med AUH og region i den forbindelse. 
Siden har har der ikke været problemer med vacciner og man må tage hatten af for det danske 
sundhedsvæsen ift den opgave de har løst. 
Vi har indledt et samarbejde med AUH omkring patientinddragelse omkring forskning. I første 
omgang har vi holdt et møde hvor Thomas og jeg fra bestyrelsen hørte oplæg om 4-5 
forskningsprojekter 
Planen er mere af det og artikler i RenNyt og måske også med temaaftner med oplæg - der 
sker mange spændende ting. 
 
Bestyrelsesmøder er primært afholdt via Zoom 
 
Mange aflyste arrangementer pga corona. 
Også vores lotteri har lidt under corona. 
Allerede inden corona var indtjeningen nedadgående, men med corona blev det meget 
ekstremt og på landsplan gav lotteriet 60.000 kr i overskud, hvilket ikke er noget ift den 
arbejdsindsats der ligger bag fra lotterikoordinatorernes side. 
 
I sommeren 2021 prøvede vi med en gåtur med pølser på grillen efterfølgende- hvilket også 
blev aflyst, men ikke pga corona, men istedet da der ikke var nogen tilmeldte. 
Vi har i bestyrelsen talt om hvilke typer arrangementer der vil komme medlemmer til og håber 
vi efter den formelle del ag generalforsamlingen kan få nogle ideer fra jer, så vi i højere grad 
rammer plet med de ting vi arrangerer. 
I 2020 har vi også måtte aflyse de sædvanlige rundgange hvor vi kommer rundt i dialysen med 
lidt sødt pga corona. 
I 2021 besluttede vi det tidlige efterår at vi kunne tage rundgangene igen, men besluttede at 
vente til jul. Ved juletid, var dialyseafsnittene så igen lukkede for os, så summa summarum, så 
har vi haft en lang periode, hvor vi ikke har været i direkte kontakt med jer medlemmer og det 
har i i den grad savnet. 
 
Som I kan se i indkaldelsen, har vi flere i bestyrelsen der ikke genopstiller. 



Samtidig har Grethe Hedegaard måtte udtræde af bestyrelsen pga sygdom. 
Årsagerne for ikke at genopstille er forskellige, men primært grundet arbejdspres - ikke fra 
bestyrelsesarbejdet, men de civile jobs de fleste i bestyrelsen samtidig passer. Derfor har vi 
plads til flere i bestyrelsen og det er klart at hvis vi ikke er mange i bestyrelsen, så vil 
aktivitetsniveauet blive afstemt med antallet af bestyrelsesmedlemmer, så blot den sidste 
opfordring fra min side til at melde sig til bestyrelsen.  
 
Årslev Kro 24. april 2022 
Jacob Borgholm“ 
 
















