
Referat af Generalforsamling i Skizofreniforeningen den 16. marts 2017 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

2. Årsberetning samt godkendelse heraf 

3. Fremlæggelse af regnskab, budget samt godkendelse heraf 

4. Indkomne 

5. Valg til Bestyrelse 

6. Valg til revisor 

7. Eventuelt  

Generalforsamling i Skizofreniforeningen blev afholdt på L. I. Brandes alle 1, Frederiksberg den 16. 

marts 2017, hvor følgende blev taget til referat: 

1. Kell Hjarsø blev valgt som dirigent 

2. Formand Holger Steinrud aflagde beretning om foreningens aktiviteter for året 2016. 

Årsberetningen kan læses på hjemmesiden. Årsberetningen blev herefter godkendt. 

3. Kasserer Helle Hjarsø aflagde regnskab for 2016, som blev godkendt af 

generalforsamlingen. Herefter blev budgettet for 2017 gennemgået og godkendt af 

generalforsamlingen. 

Der var følgende kommentarer til regnskab 2016 og budget 2017: 

- Højt aktivitetsniveau i foreningen gennem 2016 

- Vigtigt med tæt budgetopfølgning, da vi har mange aktiviteter og budgettet er 

begrænset 

- Tilskud til transport skal begrænses til Bestyrelsesmøder, dette skal drøftes på 

næste bestyrelsesmøde 

- Bestyrelsen skal undersøge om SIND kan bidrage økonomisk til Høringen 2017 

og på sigt måske hæve tilskuddet til foreningen, da vi nu har over 600 

medlemmer på landsplan, hvilket kræver aktiviteter i hele landet 

4. Der var ingen indkomne forslag 

5. Nye medlemmer blev valgt og genvalgt til bestyrelsen: 

 

- Eli Sørensen(genvalg) 

- Louise Pløhn 

- Karen Garde 

- John Ernager 

- Carsten Wilken(genvalg) 

Den nye bestyrelse består derefter af ovenstående nyvalgte medlemmer samt 

nedenstående medlemmer som er på valg i 2018: 

- Holger Steinrud 

- Helle Hjarsø 

- Majbritt Wilken 

- Kasper Poulsen 



Der blev valgt to suppleanter til bestyrelsen: 

- Bente Friborg 

- Anne-Mette Christiansen 

 

6. Hans Henrik Madsen blev genvalgt som revisor. 

 

7. Under punktet eventuelt, blev følgende nævnt: 
- Det var to spændende indlæg vi havde inden generalforsamlingen (Freja Heitmann 

Christensen, Opuspanelet og Trine Hammershøy, direktør for Det Sociale netværk).  
Næste år skal vi nøjes med en foredragsholder, så der er tilstrækkelig med tid til at gå i 
dybden og stille spørgsmål.  

 
Referent 

Helle Hjarsø 

20.3.2017 

 

 


