
Ordinær generalforsamling 2022 – Referat. 
 

Afholdt:  lørdag den 12. november 2022 kl. 13.30 – 14.00 

Sted:  MUSHOLM Ferie · Sport · Konference 

Tilstede:  Der var repræsentanter fra 8 PND-familier 

 
 
1. Valg af dirigent: Rune 
 
2. Valg af referent: Lisbeth 
 
3. Formandens beretning fremlægges: 
 
Internt bestyrelsesarbejde: 
 
I foreningen lige nu er vi: 
 

• 46 familiemedlemsskaber  
• 11 forskellige diagnoser 
• 42 støttemedlemmer 

 
De seneste 3 år er antallet af vores medlemmer med en diagnose steget markant, i samme 
periode er antallet af støttemedlemmer ikke fulgt med. Det seneste år er antallet af 
støttemedlemmer rent faktisk faldet med 16%.  
 
I år 2020 til år 2022 har PND foreningen fået 14 nye børn med en PND-diagnose. 
I år 2020 til år 2022 har PND foreningen fået 5 nye støttemedlemmer 
 
Vi er derfor nødt til at sætte nogle initiativer i gang for at skaffe flere støttemedlemmer. 
De er vigtige når vi skal ansøge puljer og fonde, da flere medlemmer giver adgang til flere midler. 
Og når vi afholder familiedagene, er det ikke alt vi kan ansøge handicappuljen om, og det koster at 
skabe dage, hvor børnene er i centrum. Så det er til aktiviteter for PND-familierne, vi bruger 
støttemidlerne. De går ikke til vores drift. Driftsmidler ansøger vi om i socialstyrelsen.  
 
Økonomi: 
 
Vores økonomi kommer fra  
 

• Kontingent og Deltagergebyrer 
• Støttemedlemmer og Donationer 
• Drift midler og Handicappuljen fra Socialstyrelsen 
• Private fonde 
• Kampagner 

  



 
Planlægning: 
 

• Familiedage  
– En fest med børnene i centrum 
– Venskab og fællesskab 
– Erfaringsudveksling og videndeling 

• Forældredage 
– Generalforsamling 
– Faglige input 
– Erfaringsudveksling og videndeling 

 
Vi bruger meget tid på at planlægge vores aktiviteter. Derfor skal det også give mening i forhold til 
de resurser vi bruger på at arrangerer vores sammenkomster. Forældredagen/generalforsamlingen 
tiltrækker desværre ikke mange medlemmer og derfor vil bestyrelsen gå i tænkeboks i forhold til 
afviklingen i fremtiden.  
Det kunne være, at vi i fremtiden afholder generalforsamlingen på vores familiedag. Eller nøjes 
med at holde generalforsamlingen online.  
 
Vi har også forsøgt at inviterer de unge (+12år) med i år, på forældredagen, i håb om at styrke 
deres relationer, men da kun 2 vise interesse og blev den del at arrangementet aflyst.  
 
Vi har afhold nogle online aktiviteter, som vi synes har fungeret godt. Selv om Corona gjorde, at vi 
måtte tænke i alternativer for at mødes, har det vist sig at være en god idé, når vi bor så langt fra 
hinanden. Derfor vil vi i bestyrelsen arbejde videre med flere emner vi kan mødes online omkring. 
 
 
4) Fremlæggelse af det reviderede regnskab. 
 
https://bricksite.com/uf/60000_69999/61136/6cb460bbf7b05f9516917c797158c19c.pdf 
 
 
Regnskabet blev godkendt. 
 
 
5) Fremlæggelse af bestyrelsens forslag til aktiviteter, samt et skønsmæssigt budget for det 
kommende år. 

Vi arbejder videre med flere forslag til online aktiviteter og særligt vil vi kigge på de unge (+12år) 
og vi kan gøre mere for, at de får en tilknytning til foreningen. 

Årets Familiedag 2023 bliver på Kongelejren - temaet HALLOWEEN! Vi genbruger vores rekvisitter 
og håber på en (u)hyggelig dag.  

Generalforsamlingen / Forældredagen vil blive afholdt i efteråret 2023, vi finder ud af om vi skal 
mødes fysisk i Jylland eller om det bliver online.  

Estimeret budget: 150.000 kr.  
 

  

https://bricksite.com/uf/60000_69999/61136/6cb460bbf7b05f9516917c797158c19c.pdf


6) Indkomne forslag. 

Bestyrelsen forslår at deltagerne ved vores arrangementer skal være medlemmer af foreningen. Er 
der pladser tilovers åbnes der op for at bedsteforældre kan deltage på den betingelse, at de er 
støttemedlemmer af foreningen.  
 
Forslaget blev vedtaget.  
 

7) Fastsættelse af kontingent. 

Kontingenter er fortsat 200 kr. om året for et familiemedlemsskab og 100 kr. om året for 
støttemedlemmer.  

(Familiemedlemskab: er for personer med en protein nedbrydnings defekt samt deres forældre, 
hjemmeboende søskende, ægtefæller og hjemmeboende børn.) 
 
 
8) Valg af bestyrelsen 
 
Annika, Pia, Louise, Lisbeth er alle genvalgt 
Magnus er indtrådt som bestyrelsesmedlem. 
Og Lillian er indtrådt som suppleant.  
 
Sanne og Anne-Marie er aftrådt – vi takker for jeres tid og engagement. 
 
 

EVT:  
 
Forslag til at hverve flere støttemedlemmer.  

• Giv et støttemedlemsskab i Julegave/mandelgave 2022 

• Kampagnefilm på Facebook og Instagram 

• QR-koder til donation 

• Vi skal have familierne i spil omkring at blive ambassadører for foreningen. 
 
Forslag til de unge på familiedagen 

• Opgaver de skal samarbejde omkring  

• Konkurrencer mellem børn/unge og de voksne 
 
 
Tak for i år! 
 
 


