Generalforsamling 4. november 2021 (Comwell Middelfart)
Deltager: cirka 30 medlemmer (kl. 17:00)

REFERAT

1. Velkomst ved formand Jakob Christensen
2. Valg af dirigent
a. Jesper Erdal blev valgt som dirigent via akklamation
b. Jesper konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt i henhold til Dansk
Epilepsiselskabs vedtægter.
3. Bestyrelsens beretning
a. Formand Jakob Christensen gav oversigt over bestyrelsens arbejde i det forgangene år. Til
trods for corona var der stor aktivitet, først og fremmest via digitale møder
b. Hans formandsberetning fokuserede især på epilepsisatsning – der er iværksat indsatser
inden for følgende områder:
i. Visitations og behandlingsvejledninger (via Dansk Neurologisk Selskab)
ii. Transitionsklinikker – overgang fra barn/ung til voksen
iii. Udbredelse af viden til kommunal ansatte
iv. Tværfaglig funktionsevnevurdering/rehabilitering
v. Høring af vejledning til kørekort ved SPS
vi. RKKP database
4. Fremlæggelse af regnskab ved kasserer Lars Pinborg
a. Underskud 2020: cirka 4.000 kr., i vis omfang tilsigtet idet foreningen ikke må generere
overskud.
b. Regnskabet 2020 godkendes af generalforsamling per akklamation
5. Indkomme forslag
a. Ingen
6. Bestemmelse af kontingentet og godkendelse af budget 2021
a. Generalforsamlingen beslutter at kontingentet forbliver uændret
b. Budget 2021 er uændret fra 2020 og godkendes af generalforsamling per akklamation.
c. Der tages forbehold for evt. omkostninger forbundet offentliggørelsen af visitations- og
behandlingsvejledninger på DES hjemmeside
7. Bestyrelsesvalg
a. På valg var: Mads Ravnborg, Christina Engel Høj-Hansen og Christoph Beier. Noemi
Andersen genopstillede ikke. Maria Miranda, Herlev, stiller op til bestyrelsen.
b. Mads Ravnborg, Christina Engel Høj-Hansen, Christoph Beier og Maria Miranda blev valgt
per akklamation.

c. På vegne af Dansk Epilepsiselskab siger Jakob Christensen tak til Noemi Andersen for
hendes stort arbejde i bestyrelsen i de sidste 8 år.
8. Valg af revisor
a. Der forslås uændret at bibeholde Revisorerne Christensen og Kjærulf som blev godkendt af
generalforsamling
9. Evt.
a. Ingen

04.11.2021
Christoph Beier

