
Referat af Nyreforeningen Kreds Sydøstjyllands generalforsamling 2022. 

Søndag d. 29. Maj 2022 i Fuglsangcentret i Fredericia. 

Inden generalforsamlingen kl. 14.00 var der spisning kl. 12.00 

 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere. 

2. Fremlæggelse af beretning til godkendelse. 

3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse. 

4. Indkomne forslag. 

5. Kredsens fremtidige virke, herunder budget for det kommende år. 

6. Valg: 

a. Valg af formand for 2 år i lige pr. 

Indstilling af valg til formand skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage 

før generalforsamlingen. (Rita Bruun modtager genvalg) 

b. Valg af kasserer for 2 år i ulige år. 

c. Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer for 2 år. (3 i ulige år og 2 i lige år) (Børge 

Olsen og Vita Jensen modtager begge genvalg) 

d. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år. (John Thomsen og Aino Bredahl 

modtager begge genvalg) 

e. Valg af 2 interne revisorer for 1 år. (Svend Jørgensen og Erik Buhl modtager 

begge genvalg) 

7. Eventuelt 

 

Der er til generalforsamlingen tilmeldt 39 personer med stemmeret. 

Formanden bød velkommen og udtrykte igen i år glæde over at vi kunne samles og at der 

var mødt så mange op. 

Ad. 1 - Jørgen Jensen blev foreslået som dirigent og valgt. Jørgen takkede for valget og 

kunne konstatere at generalforsamlingen var lovlig indvarslet. Som referenter blev Kim 

Sølbæk og Aino Bredahl valgt. Stemmetællere blev der ikke brug for. 

 

Ad. 2 - Rita fremlagde beretningen som blev godkendt uden kommentarer. 

Ad. 3 – Regnskabet blev fremlagt og godkendt uden kommentarer. 

Ad. 4 – Ingen indkomne forslag. 

Ad. 5 – Rita fortalte at hun sidder i sundhedsbrugerrådet og det gør hun de næste 4 år. 

Foreningen vil holde fast i arrangementer og modtager gerne forslag til hvad vil      

skal lave for foreningens medlemmer. 



Bestyrelsen vil gerne have flere over på mail ang. nyhedsblad og skrivelser fra 

foreningen pga stigende omkostninger til porto.  

Bestyrelsen vil gerne have hjælp til flere praktiske opgave som f.eks. julelotteriet. 

Julelotteriet vil vi gerne holde igen, så der kan komme indtægter. Kom endelig på 

banen hvis du vil være sælger eller kan skaffe sælgere. Specielt ønskes sælgere 

af lodsedler til Kolding området. Der er ikke længere indtægter fra Landslotteriet, 

da det er aflyst, så derfor vil bestyrelsen gerne sende 5 stk. julelodsedler ud til 

hvert medlem som tidligere har modtaget fra Landslotteriet. Forslaget blev 

modtaget positivt. 

Prisen på lodsedler er stadig kr. 30,-, og ønsker man flere end 5 stk. så kontakt 

Vita Jensen. Ønsker man at blive sælger kontakt Vita ang. antal. 

Bestyrelsen er en god hjælp til dialog med f.eks. myndigheder, men må gerne 

kigge endnu mere på det i fremtiden – kommentar fra medlem. 

Budgettet blev fremlagt og taget til efterretning. 

 

Ad. 6 -  Rita blev genvalgt som formand for 2 år. Børge og Vita blev genvalgt som      

             bestyrelsesmedlemmer. Aino og John blev genvalgt som suppleanter. Svend og     

             Erik blev genvalgt som revisorer. 

 

Ad. 7 -  Under eventuelt fortalte Rita, at Per Eggert på Nyreforeningens Landsmøde fik    

             Nyreprisen 2022.      

Der blev spurgt ind til om foreningen igen vil arrangere ture rundt i landet. Svaret   

er ja, men ikke i år. Prisen vil komme til at ligge i omegnen af kr. 1600,- så 

bestyrelsen vil ikke booke for så at aflyse hvis der ingen deltagere er. Medlem 

siger at turene er 1600 kr. værd, så bestyrelsen kigger på det til næste år. Det er 

ikke sikkert det bliver 1600,-. 

Dirigenten kunne herefter afslutte generalforsamlingen, og takkede for god ro og orden. 

Dagen sluttede med foredrag om det at være læge på Grønland af Kjeld Erik Otte og 

foredrag af Pernille Kølholt Langkilde, Klinisk Sygeplejespecialist, om ”Familiefokuseret 

Samtaler ”!. Og kaffe og kage. 

Ref. Aino Bredahl/Kim Sølbæk 

          


