Generalforsamling i PND-foreningen
Dato: 13. oktober 2018
Sted: Scandic Sydhavnen
1) Valg af dirigent
Annika valgt
2) Valg af referent
Louise valgt
3) Formandens beretning
PND-foreningen omfatter på nuværende tidspunkt ca. 32 familier. Der er 11 diagnoser
repræsenteret. Foreningen omfatter ca. 50 støttemedlemmer.
Foreningen får økonomisk støtte fra forskellige fonde, kampagner, handicappuljen med
videre. Nogle af pengene er øremærket til specifikke formål, mens andre kan bruges
udelukkende til ”vores børn”
”Gamle-medlemmer” opfordres til at indbetale til foreningen via Easy-Me systemet, idet
dette sikre opfyldelse af lovkrav omkring GDPR. Der findes yderligere information på
foreningens hjemmeside.
Foreningen afholder forventeligt 2 årlige arrangementer; 1 familiedag, hvor børnene er i
centrum og der skabes venskaber på tværs. Andet arrangement er en forældredag, hvor
der er faglige input samt mulighed for vidensdeling mellem forældre.
Næste års familiedag er den 8. juni 2019 i Kongelejren på Nordsjælland. Temaet er musik.
Det er ligeledes vigtigt med deltagelse til forældredagen for ellers kan generalforsamlingen
ikke gennemføres, og det kan blive nødvendigt med ændringer i forhold til, hvornår
generalforsamlingen afholdes.
Sjældne diagnoser er en sammenslutning af flere små foreninger.
Sjældne-dagen er den 29. februar hver 4. år. Næste år i 2019 er det en ”lille sjældendag”,
idet der ikke er en 29. februar
4) Aflæggelse af revideret regnskab
Udleveres til deltagerne på generalforsamlingen.
5) Fremlæggelse af bestyrelsens forslag til aktiviteter samt et skønsmæssigt budget
for det kommende år.
Det skønsmæssige budget for 2019 fremlagt på generalforsamlingen for medlemmerne.
Kommende familiedag er den 8. juni 2019 mens forældredagen forventes afholdt i oktober
2019.
Bestyrelsen arbejder på en PND-kogebog, hvor der er taget kontakt til Claus Holm for at
høre, hvorvidt han vil deltage i projektet, ligesom det forventes at Allan skal skrive forord.
Ligeledes arbejder bestyrelsen på afholdelse af et madlavningskursus.

6) Indkomne forslag
Bestyrelsen har ikke modtaget nogen forslag
7) Fastsættelse af kontingent
Nuværende kontingent fastholdes for det kommende år. Bestyrelsen gennemgår reglerne
for betaling kontra deltagelse i familiedag, herunder mulighederne for at blive skrevet på
venteliste. Skæringsdato for betaling i indeværende år er 1. februar.
8) Valg af bestyrelsen
Annika genvalgt
Pia genvalgt
Lisbeth genvalgt
Rune genvalgt
9) Valg af revisor
Revisor er ikke på valg
10) Eventuelt
Drøftelse for at få foreningen tilmeldt app’en drugstar.

