
Vi fortsatte efter generalforsamlingen kl. 17.15 med indlægget ’Når du får nye lunger’ ved Helen Børgesen

Referat  Den ordinære generalforsamling i Lungeforeningen - Egedal Lokalafdeling
Tid:    Torsdag den 27. april 2017, startende kl. 16.00
Sted:    Lokale M1.2 i Egedal Rådhus, Dronning Dagmars vej 200, 3650 Ølstykke

Mødedeltagere:
Der var afbud fra Carina Obbekær og Else Marie Rasmussen. Den øvrige bestyrelse og suppleant deltog.
Else Marie mødte dog op, hvor vi netop havde afsluttet Eventuelt. I alt var 22 medlemmer fremmødt.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Bestyrelsens beretning
4. Godkendelse af revideret regnskab
5. Kontingent
6. Behandling af indkomne forslag
7. Fremtidig virksomhed
8. Valg af formand/kasserer
9. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
10. Valg af revisor og revisorsuppleant
11. Eventuelt

Bestyrelsen havde et forslag om vedtægtsændring. Årsagen til vedtægtsændring var bl.a. følgende forhold:

Dagsordenen for generalforsamlingen, som vi fulgte her, var fra vedtægter vedtaget på en ekstraordinær 
generalforsamling af 29. september 2016. Punkt 4 omtaler ’revideret regnskab’. Vi er en lokalafdeling af 
Lungeforeningen, hvor det egentlige regnskab føres og revideres i hovedkontoret, også vores andel. 
Lokalafdelingen har således ingen kontanter liggende. Afregning for udlæg håndteres via hovedkontoret i 
Lungeforeningen, dog via vores lokale kasserer, som dermed har mulighed for at være ajourført med 
situationen. Punkt 5. Kontingent – Kontingentet fastsættes af hovedkontoret og medlemmerne afregner direkte 
med hovedkontoret. Der er ingen lokal kontingent. Punkt 10. Valg af revisor og revisorsuppleant. Lokalt har vi 
ingen revisor eller revisorsuppleant og der er ingen behov for det, da regnskabet ligger centralt i hovedkontoret.

Rollen som Lungeforeningen stikker ud til vores kasserer er, vedrørende planlægning og økonomi, at han skal 
være bindeled imellem Lungeforeningens lokalafdeling i Egedal og hovedkontoret, hvor den fælles regnskab 
ligger i hovedkontoret. Dagsordenen, for den ordinære generalforsamling, ifølge vedtægterne af 29. september 
2016 passer ikke til den rolle. Men vi fulgte dagsordenen denne gang derfra, fordi det var hvad der var 
gældende da mødet startede.

Ole bød velkommen.

Vi har indkaldt til to aktiviteter 1) lokalafdelingens generalforsamling og 2) et indlæg, hvor Helen Børgesen 
beretter om hendes oplevelser i forbindelse med at hun skulle have og fik transplanteret en lunge for ca 10 år 
siden. Vi valgte at generalforsamlingen blev håndteret først.
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1. Valg af dirignt
Ole foreslog Hans-Henrik, som accepterede opgaven.

2. Valg af referent
Ole foreslog Herman, som accepterede opgaven.

Og Herman foreslog at vi her sammen indledningsvis gennemgik noget præsentationsmateriale og nævnte at 
gøre det, har flere formål bl.a. genbrug fra hjemmesiden. Vi udnyttede at tilkoble en storskærm i lokalet til en 
medbragt computer. Det vi sammen kiggede igennem er vedlagt som bilag til referatet her. - Først tre sider, der 
stort set er kopieret fra hjemmesiden lunge.dk:

1. En præsentation af vores ’Egedal Lokalafdeling’ med mødetider til træning og en præsentation af 
bestyrelsen, samt suppleanter, med telefonnumre og mail adresser. Informationen ligger altid på nettet. 
- Vi brugte dette til en runde med præsentation af bestyrelsen og suppleanter.

2. En indkaldelse til generalforsamlingen med dagsorden og med link til bestyrelsens forslag om 
vedtægtsændring.

3. En indkaldelse til informationsmødet om lungetransplantation. Begge disse to indkaldelser angav 
samme tidsrum.

Endvidere havde vi følgende materialer med
 En kopi af indkaldelse til generalforsamling via mail af 4. april 2017. Udsendt til alle Lungeforeningens 

medlemmer i Egedal Kommune, hvor Lungeforeningen har fået oplyst en gyldig mail adresse til 
vedkommende.

 Vedtægter af 29. september 2016
 De nye vedtægter, som også blev vedtaget på mødet

Som allerede nævnt: Materialet vedlægges her som bilag til referatet.

3. Bestyrelsens beretning
Ole Larsen informerede: Der er ikke så meget at berette. Vi er startet op på en frisk den 1. januar 2017, da en 
formandsskifte blev nødvendig. 

Lokalafdelingen er kommet godt fra start med et stort og stabilt fremmøde til træning hver tirsdag og fredag, ca.
18-30 personer, ud af 250 medlemmer af Egedal lokalafdeling. Dette har bevirket at vi har måttet ansøge om 
flere og større lokaler. Her har kommunen været særdeles hjælpsomme, for de tror ligesom vi andre jo mere 
træning jo bedre sundhed. Vi har fået sal 1-2-3-4 + køkken og atriumgården hver gang.

Vi har fået en henvendelse fra kommunen om et samarbejde på tværs af de forskellige foreninger. Vi mener at 
hjerteforeningen, diabetesforeningen og lungeforeningen på flere områder har ens behov. Dog lige p.t. har vi 
ikke behov for samarbejde på tværs, men det kan komme, f.eks hvis vi kommer til at stå med behov for 1½ 
hold, eller andre tilbud f.eks. sundhed og kost, stavgang, powerwalk. Vi henviser også gerne om allerede 
kørende aktiviteter i kommunen, som kan have særlig interesse for nogle af vore medlemmer.

4. Godkendelse af revideret regnskab
Vagn informerede at vi har to kilder til indtægt: §18 midler, som vi for hver kalenderår kan søge om hos 
kommunen og et beløb, som Lungeforeningen har afsat til lokalafdelingen. Vagn gennemgik lidt om reglerne for
disse, bl.a. at vi skal udarbejde planer og budget, som skal godkendes, §18 af kommunen og det øvrige af 
Lungeforeningen. Beløbene reserveret til os findes hos regnskabsafdelingen i Lungeforeningen. Lokalt har vi 
ingen kontanter, i kassen eller i banken. Vi får dækning for vores udlæg ved at udfylde nogle formularer, hvor 
der vedlægges kvitteringer for indkøbet. Lokalt har vi ingen regnskab at få revideret. Regnskabet i 
Lungeforeningens økonomiafdeling revideres. Heri indgår også regnskabet for vores lokalafdeling.

Vagn informerede videre, at lokalafdelingen i Egedal, hvad angik økonomi, var startet på en frisk efter bruddet 
med Sven den 2. december 2016. Kommunen og Lungeforeningen overtog at følge op på alt hvad der skulle 
ryddes op i her fra tidligere økonomi, før 2. december 2016. Lokalafdelingen og dens bestyrelse blev lovet at 
være fuldstændig ude af disse relationer og opgaver med Sven. Skulle der opstå tvivl, så var løftet, at 
bestyrelsen til enhver tid kunne kontakte Ida, i Lungeforeningen, og Shasmina i Egedal Kommune.

For at få mere indsigt i reglerne for økonomien har Vagn og Ole været til informationsmøder med 
Lungeforeningen og Egedal Kommune.
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På vegne af vores lokalafdeling havde Sven, i november 2016, som man skulle, søgt kommunen om §18 
midler, hvor vi for 2017 fik bevilget 11.112,50 kroner. Vagn har derefter, som man også skal, tilrettet budgettet 
ud fra det beløb. §18 midler for 2016 blev bestyrelsen og kasseren ikke involveret i.

Hvad angår reserverede midler tilføjede Herman, at han havde læst et sted at Lungeforeningen desuden, for 
kalenderåret 2017, har budgetteret med og hensat 10.000 kroner pr lokalafdeling. At vi har reserveret det beløb
i Lungeforeningen, det har Egedal Lokalafdeling vidst ikke formelt fået information om. Har man desuden 
aktivitetsklubber under lokalafdelingerne, som vi ikke har endnu, så har Lungeforeningen hensat yderligere 
2.000 kroner pr registreret aktivitetsklub.

Vagn nævnte: Ja, og disse 10.000 kroner står så fortsat i Lungeforeningen, ligesom §18 midlerne, hvor vi mod 
korrekt udfyldte formularer og gyldige indkøbskvitteringer kan få dækket vore udgifter, når hver køb ellers bliver 
godkendt af Lungeforeningen. Det vi ikke får opbrugt af de 10.000 kroner falder tilbage til Lungeforeningen, når 
kalenderåret er omme - og det vi ikke får opbrugt af §18 midlerne falder tilbage til Egedal Kommune.

5. Kontingent
Lokalt har vi ingen kontingent. Men Lungeforeningen tegner kontingent- og støtteaftaler. At behandle punktet 
kontingent er ikke relevant for lokalafdelingen.

Vi talte dog her om at Lungeforeningen, altså hovedkontoret, tilbyder en eventuel første års gratis medlemskab,
at medlemskontingentet for kalenderåret 2017 er sat op fra 180 kroner til 220 kroner. Og at Lungeforeningen, 
der ud over, søger at få støtteaftaler hos private og hos firmaer.

Et medlem i salen informerede at han, i stedet for kontingent, havde en aftale med Lungeforeningen, hvor han 
får trukket 100 kroner hver måned og at han får skattefradrag for beløbet ved at Lungeforeningen indberetter 
hans betaling til Skat.

Vi kom også ind på, sikkert grundet sparede udgifter, at lån af træningslokaler og at lån af fitnessudstyr havde 
vi fået gratis stillet til rådighed af Egedal Kommune og at vi også har fået lidt gratis professionel 
instruktørvejledning. Det er vi særdeles taknemmelig for.

Vi er også meget taknemmelig for den flotte og varierende instruktørfunktion medlemmet Hanne Mogensen har 
ydet i opvarmningsøvelserne. Som Sundhedscenteret også har rost kvaliteten af.

Alt dette gratis i super kvalitet er ingen selvfølge. – Det vil vi opdage hvis vi besøger andre lokalafdelinger, hvor 
man nogle steder fx må nøjes med rabataftaler i Fitnesscentre.

6. Behandling af indkomne forslag
Da salen ønskede bestyrelsens forslag om nye vedtægter gennemgået: På storskærmen gennemgik Herman, 
punkt for punkt, bestyrelsens forslag om nye vedtægter, der følger seneste vejledning fra Lungeforeningen af 
30. oktober 2015. Forslaget blev vedtaget ved håndsoprækning. Alle gik ind for det.

7. Fremtidig virksomhed
I en større diskussion kom vi ind på ønsker om flere aktiviteter eller netværksgrupper, som fx stavgang og sang 
eller kor, eller mere social samvær eller flere infomøder, eller emnemøder. Diskussionen fortsatte under 
eventuelt.

Vi nåede ikke frem til aftaler om en fast ramme for udbygning med yderligere aktiviteter.

Vi var inde på at en del steder havde man interessegrupper som underafdelinger til lokalafdelinger, bl.a. for at 
sprede tovholder-opgaver ud på flere hænder og hjerner. Vi talte også om evt. at samarbejde på tværs med 
andre lokale foreninger i Egedal på sær-interesseområder.

En nævnte at vi skulle tænke os godt om og at vi skulle lave grundige indledende undersøgelser. Vi kan fx ikke 
bare koble os til en eksisterende stavgangsgruppe, fordi tempoet vi kan klare er sikkert ikke, hvad andre måske
ønsker. Selv om behovet kan synes at være det samme, så er den det måske ikke i detaljen.

Der var forslag om at vi hver især søgte information om, hvad der rørte sig i andre af Lungeforeningens 
lokalafdelinger og eventuel her spurgte til om man undtagelsesvis måtte deltage i et interessant arrangement. 
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Det bliver som regel venligt accepteret. Foruden at man her får information, som er interessant, så kan det 
måske også bruges til inspiration til udbygning af vore lokale aktiviteter.

Referentens opfattelse: Der er en del her som vi skal arbejde videre med, eller forsøge, for at finde frem til, 
hvad der kan bære. Det er ikke nok at ønske at noget fandtes. Der skal en sejhed af vilje og kunnen til. Med 
flere opgaver så skal der flere tovholdere til og vi skal kunne kunsten at klare aktivitetsudbygningen med få 
midler. Men man skal jo starte et sted. Vi kan fx finde en del konkret vejledninger hos Lungeforeningen, på 
lunge.dk. Se fx https://www.lunge.dk/sites/default/files/for-frivillige_gode_ideer_til_arrangementer.pdf som er en
lille del af Værktøjskassen: Materialer og vejledninger.

8. Valg af formand/kasserer
Ole og Vagn blev genvalgt ved applaus.

9. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Den øvrige bestyrelse og suppleanter blev genvalgt ved applaus.

10. Valg af revisor og revisorsuppleant
Er ikke relevant for vores lokalafdeling.

11. Eventuelt

Mødet sluttede kl. 17.00

Referent / Herman Ransborg 28/4-17

Godkendt ved underskrift af

Ole Larsen - Formand Hans-Henrik Andersen - Dirigent
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https://www.lunge.dk/frivillig/viden-vaerktoejskasse-materialer-og-vejledninger
https://www.lunge.dk/sites/default/files/for-frivillige_gode_ideer_til_arrangementer.pdf

