Den 27. September - Generalforsamling for PND foreningen
1. Valg af dirigent
Kenneth Rovsing
2. Valg af referent
Louise Borggaard Clausen
3. Formandens beretning fremlægges
Annika fortæller, at der er 21 betalende medlemmer af PND foreningen. Heraf er
der 10 familier/medlemmer tilstede i forbindelse med familiedagen. Derudover har
Annika modtaget 3 fuldmagter, hvorfor det er muligt at træffe beslutninger på
generalforsamlingen i forhold til ændringer af vedtægterne.
Interne bestyrelsesarbejde: Der er i løbet af året været afholdt 3 møder, og ellers
har der været diverse korrespondance via mail, telefoner og lignende.
Hjemmesiden bliver stadig større og større og kræver derved også mere arbejde at
vedligeholde.
Der er ligeledes blevet udarbejdet en ny folder. Folderen henvender sig mere til
støttemedlemskaber, hvor den tidligere primært er rettet mod familier. Den nye
folder ligger i spisestuen, og I er alle velkomne til at tage et par stykker med hjem.
Bestyrelsen finder det vigtigt, at der holdes fast i fællesdage. Både for børnene og
deres sammenhold, men også for de bedsteforældre, som er mødt op i dag.
Der har i det forgangne år ligeledes været et stort arbejde i sjældne diagnoser (SD)
Bestyrelsen finder, at begge dele af bestyrelsesarbejdet er vigtigt, og det ene
behøver ikke afløse det andet.
SD: Vi bliver som patientforening ofte spurgt om vi har mulighed for at bidrage på
forskellige vis. SD har fundet ud af, at PND foreningen er hurtige til at svare.
Annika er ligeledes medlem af Social- og Sundhedsobservatørerne, som er en del
af SD. Medlemmerne mødes 2 gange årligt.
Der kan læses mere om Social- og Sundhedsobservatørernes arbejde på
sundhedsstyrelsens hjemmeside under nationalstrategi
Stofskiftegruppen er ligeledes en sammenslutning af flere patientforeninger.
Samarbejdet er startet i forbindelse med deltagelse under SD. I stofskiftegruppen
laves der mange forskellige fælles arrangementer.
Næste møde er i november. Der forventes et fælles arrangement i 2016.
Der modtages gerne gode forslag til arrangementer – disse kan fremsende pr. mail.
Projektet omkring og i samarbejde med de danske hospitalsklovne startede i 2012.
Meningen var, at PND foreningen ville hjælpe de danske hospitalsklovne, idet det jo
er dem vi bruger og ofte er højdepunktet i forbindelse med indlæggelser.

Meningen var, at PND foreningen ville hjælpe mod at få noget omtale.
Bestyrelsen arbejder videre med ideen omkring, at der skal være en på hvert
hospital, der ved alt omkring PND foreningen. Kom gerne med forslag til kandidater
på de forskellige hospitaler.
I forbindelse med projektet blev der modtaget 300 tegninger, hvor der var 1 vinder.
I det der var rigtig mange flotte tegninger valgte vi at finde 12 tegninger, der alle
vandt 2. præmien.
EMDA: Europæiske samarbejde, hvor Kenneth Rovsing er repræsenteret.
Der arbejdes i øjeblikket videre med det praktiske omkring oprettelse af foreningen.
Der kan læses mere på www.eumda.org
4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab
Torben fremlage regnskabet.
5. Fremlæggelse af bestyrelsens forslag til aktiviteter samt et skønsmæssigt budget
for det kommende år.
Der er i den kommende weekend ”maver til haver”, som er et arrangement, hvor
PND foreningen er blevet inviteret med af PKU foreningen. Der deltager i atl 6
familier fra PND foreningen.
Bestyrelsen modtager gerne forslag til kommende aktiviteter.
SDs del af tips og lottomidler giver cirka 33.000 kr., som er øremærket til drift.
Det skal derfor besluttes, at vi søger selve puljen eller gerne vil have andel i SDs
del. Det er ikke muligt at få begge dele.
Familiedagen er finansieret via midler fra handicappuljemidlerne, samt donationer
og støtte til PND
6. Fastsættelse af kontingent
Nuværende takster fortsætter.
7. Valg af formand
Annika for 2 år
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Pia for 2 år - Lisbeth for 1 år.
9. Valg af suppleanter
Louise for 1 år
10. Indkomne forslag
Der er stillet forslag om, at familiedagen rykkes til foråret (omkring 1. juni).
Generalforsamlingen skal fortsat afholdes om efteråret, idet foreningen er stiftet på
dette tidspunkt. Dette betyder, at generalforsamlingen afholdes sammen med

forældredagen i efteråret (omkring 1. november).
Ligeledes stilles der forslag om, at bestyrelsen kan optage støttemedlemskaber.
Det skal være støttemedlemskaber, som har bidraget i på hinanden 2 følgende år.
Begge forslag vedtaget.
11. Eventuelt:
Festudvalgt for 2015 består af Louise, Sanne, Annika og Lisbet

