
Generalforsamling 2021 PND 
 
Lørdag den 14. november 2021 
Klokken 15.00 – 16.00 
 
Dagsorden: 
 
1. Valg af dirigent: Rune 
 
2. Valg af referent: Sanne 
 
3. Formandens beretning fremlægges: 
 
2021 blev endnu et år med Corona som overskrift. Det har desværre betydet, at vi ikke har 
samlet os som vi plejer. Hvor vi i 2020 helt måtte aflyse vores familiedag, lykkes det dog at 
mødes i Odense Zoo til en anderledes familiedag. 
 
Et år uden de store arrangementer og begivenheder betyder,  
at beretningen ikke bliver lang.  
 
 
Fakta om foreningen: 42 familiemedlemmer (46), 50 støttemedlemmer. Som fordeler sig 
med 34 støttemedlemmer og 16 med fast årlig donation. 
 
Driftsmidler og handicappuljen gav tilsagn om støtte fra Socialstyrelsen. Men grundet 
corona, har der været ændringer i vores ansøgning og det endte da også med, at vi har 
sendt penge retur, som vi ikke fik brugt.  
 
Foreningen har modtaget midler fra handicappuljen til familiedagen 2022, som afholdes på 
Påruplejren lørdag til søndag den 18. og 19. juni 2022.  
 
Online kurser blev pludselig en mulighed her i coronatiden. Vi har i 2021 smagt på 
whiskey, holdt drinks aften og hygget med familie jule-klippe-klistre. I 2022 er der også 
planlagt flere online aktiviteter. 
 
 
4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab. 
 
https://pnd-
foreningen.dk/uf/60000_69999/61136/4e5b7a5b50484d54f374c2aa4a32856c.pdf 
 
Regnskabet med godkendt. 
 

5. Fremlæggelse af bestyrelsens forslag til aktiviteter, samt et skønsmæssigt 
budget for det kommende år. 



Vi planlægger flere online aktiviteter hen over vinteren, hvor vi især vil inddrage de unge i 
foreningen (fra12 år og op) idet vi håber, at de får en større tilknytning til foreningen - og 
ved at de bliver medbestemmende overfor aktiviteter i deres aldersgruppe, håber vi at de 
får et ejerskab og et styrket fællesskab.  

Årets Familiedag 2022 bliver på Påruplejren - temaet er FØDSELSDAG! Sidste år blev 
PND 10 år, men grundet corona har vi endnu ikke fejret fødselsdagen.  

Forældredagen vil blive afholdt i efteråret 2022, omkring københavnsområdet. Vi efterlyser 
et emne vi kan tage op. Forslag modtages på Foreningens mail: 
pndforeningen@gmail.com 

Estimeret budget: 150.000 kr.  
 

6. Indkomne forslag. 

Ingen. 
 

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 
 
Rune, Sanne, Torben, Anne-Marie, Lisbeth er alle genvalgt.  
 
 
EVT:  
 
Forslag for vores teenagebørn. Hvordan kan vi lave en fed dag for vores teenagere til 
familiedagen, så de fortsat har lyst til at komme med.  

• Vi kan lave en undersøgelse i børnepanelet og høre hvad de har lyst til. Der kan evt 
trækkes på erfaring fra foreningen Decibel, da de har stået i samme situation. Evt skal 
børnene have deres eget forum, hvor der bliver søgt midler til dette, fx et sommerhus de 
kan være i. Vigtigt at de unge fortsat mødes. Evt et eller flere virtuelle møder for de unge 
hvor de mødes.  

• Online møder flere gange inden de mødes til næste familiedag, da det er længe siden de 
sidst har været sammen.  

• SMIL fonden kunne kontaktes og holde online møder for de unge, inden vi kommer til 
Påruplejren. 



 

Sidst men ikke minds,  er der så småt talt om en ny kogebog for PND, denne gang med 
desserter… Men det er kun noget, som vi forsigtigt taler om, da bog nr. 1 var et kæmpe arbejde, så 
overskuddet og (meget vigtigt) midlerne skal også være tilstede.  

 

 

Det var alt for denne gang. TAK for i år – vi ses i det næste. 





Årsregnskab - Noter
PND Foreningen

Note 1 - Driftsmidler Beløb DKK

Rejseudgifter -1.310
Forplejning -989
Befordring - km-penge -2.207
Mødeforplejning -418
Hotel -1.898
Kontorartikler -3.752
Tryksager -3.031
Lokaleomkostninger -5.500
Edb-udgifter / software -1.829
Gebyrer -5.796
Telefon / mobil -3.418
Porto og gebyrer -3.476
Gaver og blomster -4.462
Kontigenter u/moms -1.000
Hjemmeside m.m. -4.497
Revisor -1.000
Driftsomkostninger i alt -44.584

Tilskud 2020 43.537

Merforbrug jf. regnskab -1.047
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