Generalforsamling 31. marts 2022 (Comwell Middelfart)

REFERAT

1. Velkomst ved formand Jakob Christensen
2. Valg af dirigent
a. Hanne Mørk blev valgt som dirigent via akklamation
b. Hanne Mørk 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.
Hans formandsberetning fokuserede især på epilepsisatsning – der er iværksat indsatser
inden for følgende områder:
i. Global action on epilepsy (WHO Resolution)
ii. Sundhedsstyrelsens eftersyn med epilepsi
iii. Epilepsihandlingsplanen
1. Visitations og behandlingsvejledninger (via Dansk Neurologisk Selskab)
2. Transitionsklinikker – overgang fra barn/ung til voksen
3. Udbredelse af sundhedsfaglig viden til kommunerne
4. Tværfaglig funktionsevnevurdering/rehabilitering
5. Arbejdsgruppe for anbefalinger for tværsektorielle forløbsprogrammer
6. Statusevaluering af Epilepsihandlingsplanen (Defactum)
iv. RKKP database
v. Epi-Care
vi. Nationalt Genomcenter
4. Fremlæggelse af regnskab ved kasserer Lars Pinborg
a. Overskud for 2021: 28.574 kr., primært som følge af lav mødeaktivitet (møder afholdt via
Zoom) og grundet store sponsorindtægter i forbindelse med Årsmøde.
b. Regnskabet 2021 godkendes af generalforsamling per akklamation
5. Indkomme forslag
a. Ingen indkomne forslag
6. Bestemmelse af kontingentet og godkendelse af budget 2021
a. Generalforsamlingen beslutter at kontingentet forbliver uændret i 2022.
b. Der blev fremlagt budget for 2022, som godkendes af generalforsamling per akklamation
(forventet underskud 41.000).
c. I forbindelse med evt. omkostninger forbundet offentliggørelsen af visitations- og
behandlingsvejledninger på DES hjemmeside blev det oplyst at Sundhedsstyrelsen havde
afsat beløb til udarbejdelse af hjemmeside, hvorfor der i første omgang ikke er afsat midler
til dette i budgettet for 2022.

7. Bestyrelsesvalg
a. På valg var: Lars Pinborg, Jakob Christensen og Elena Gardella
b. Lars Pinborg, Jakob Christensen og Elena Gardella genopstillede alle og blev valgt per
akklamation.
8. Valg af revisor
a. Der forslås uændret at bibeholde Revisorerne Christensen og Kjærulf som blev godkendt af
generalforsamling
9. Evt.
a. Ingen
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Jakob Christensen

