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Referat  

Generalforsamling 18. marts 2021 

 

1. Velkommen 

 

2. Bestyrelsens beretning 

Årsberetning for 2020 og aktiviteter i starten af 2021 blev gennemgået. Årsberetningen for 2020 kan 

findes på hjemmesiden (http://fibroesdysplasi.dk/om-foreningen/).  

 

3. Status og regnskab 2020 

Regnskabet for 2020 blev gennemgået. Dette kan ligeledes findes på foreningens hjemmeside 

(http://fibroesdysplasi.dk/om-foreningen/). Indtægterne kom fra kontingenter og udgifter gik til 

hjemmeside, online mødeplatform, print af flyers og medlemskab i Sjældne Diagnoser. Foreningen 

kom ud med et underskud på 923 DKK i 2020, men slutter året med en kassebeholdning på 1.730 

DKK. 

 

4. Fastsættelse af kontingent 

Bestyrelsen foreslog at fortsætte med et kontingent på 50 DKK. Der var ingen indvendinger hertil, så 

det blev vedtaget, at kontingentet det næste år ligeledes er 50 DKK.  

Næste år vil vi overveje, om kontingentet skal sættes en smule op, så opsparingen ikke forsvinder i 

underskud, men i stedet kan bruges på aktiviteter. 

 

5. Forslag om vedtægtsændring 

Det blev vedtaget, at vedtægterne ændres, således at der i stedet for minimum fire medlemmer i 

bestyrelsen, nu kun minimum skal være tre. De nye vedtægter kan findes på hjemmesiden 

(http://fibroesdysplasi.dk/om-foreningen/).  

 

6. Valg til bestyrelsen 

Tre ud af fire bestyrelsesmedlemmer genopstiller og blev genvalgt. Bestyrelsen består nu af: 

Finn Olsen – formand. 
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Cecilie Neve Sørensen – næstformand. 

Torgun Davidsen – kasserer. 

 

7. Valg af revisorer 

Finn Olsen og Cecilie Neve Sørensen blev valgt som kritiske revisorer. 

 

8. Ønsker til foreningen 

Nyhedsbrev: 

Tiltaget med at sende nyhedsbreve ud til medlemmerne var blevet godt modtaget. Det blev derfor 

besluttet at fortsætte hermed. Et medlem ytrede, at hun godt kunne tænke sig, at vi formidlede 

relevante forskningsresultater – både om FD, men også om knogler generelt. 

 

Netværk 

Vi er allerede aktive i netværk med forskellige andre små patientforeninger i Danmark. Det blev 

foreslået, at vi prøver at opsøge andre patientforeninger for fibrøs dysplasi rundt om i verden og 

hører, om vi kan netværke med dem og trække på deres erfaringer og indsigter. 

Det blev foreslået, at man kan melde sig ind i den amerikanske/globale Facebook-gruppe, der har 

næsten 4.000 medlemmer.  

Det er desuden muligt at tilmelde sig et engelsksproget nyhedsbrev fra FD/MAS Alliance på 

https://fdmasalliance.org/  

 

Facebook-gruppe 

Det blev foreslået, at vi prøver at skabe et samarbejde med den danske Facebook-gruppe for fibrøs 

dysplasi. Denne har flere medlemmer end vi har i patientforeningen, og vi vil kunne drage nytte af 

hinanden. Nogle mødedeltagere vidste også, at der findes en norsk og en svensk Facebook-gruppe. 

 

Checkliste på dansk 

Der findes en checkliste, som man som patient og sundhedspersonale med fordel kan gennemgå 

med hinanden. Den findes på engelsk, og det blev besluttet, at vi oversætter og gør den tilgængelig 

på dansk. 

 

9. Eventuelt 

Til slut blev der stillet spørgsmål og udvekslet erfaringer om sygdommen og hinandens oplevelser 

med behandling, smerter m.m. 

 

Det blev nævnt, at hvis man ønsker at uddele flyers, der fortæller om vores forening, så kontakt 

gerne næstformand Cecilie (cecilieneve@hotmail.com) – hun har mange printet på flot papir, som 

hun kan sende med posten på foreningens regning. 
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Der blev nævnt en bog, som måske kunne være relevant for andre: ”Placeboeffekten” af Joe 

Dispenza. 

 

Næste generalforsamling:  

Næste generalforsamling finder sted online torsdag d. 17. marts 2022 kl. 19.00. 


