
   
 

 

Referat, FNUG’s generalforsamling, DanHostel Vejle 19. september 2020  
 
Pkt. 1 Valg af dirigent  
Jeannette Henriksen blev valgt og konstaterede at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt, samt 
at dagsordenen lever op til vedtægterne.  
 
Pkt. 2 Valg af 1 referent og 2 stemmetællere  
Irinna Jeberg blev valgt som referent. 
Sara Søgaard og Rasmus Juncker Nielsen blev valgt som stemmetællere.  
 
Pkt. 3 Beretning fra bestyrelse & udvalg  
Bestyrelsesmedlem Victor Thomsen aflagde beretning.  
Se den skriftlige årsberetning på hjemmesiden.  
 
Overordnede punkter fra den mundtlige beretning:  

• Ikke meget fysisk aktivitet grundet COVID-19. Hvornår kurser begynder igen er uvist nu - 
forhåbentlig næste år.  

• Corona Talks har fået god feedback. Bestyrelsen ønsker at FNUG bliver mere online, men 
det er ikke besluttet i hvilken grad. 

• Nyt frivillig web/tillids net til næste tillidsweekend.  
• Der er skruet op for synligheden på de sociale medier ift. annoncer. Plakater og foldere er 

sendt ud til hospitalsafdelinger og studievejledere. Dette er gjort for at skabe mere 
opmærksomhed på hvad FNUG er. Nogle af hospitalerne er interesseret i mere samarbejde 
mellem foreningen og hospitalet.  

• Hjemmesiden beder nu om cookies så vi kan se hvem der kommer ind på hjemmesiden. 
Det vil sige vi kan tjekke hvem der går ind på Facebook og hjemmeside, hvilket kan 
målrette videre promovering.   

• Instagram står lidt stille grundet COVID-19.  
• Der er kommet et eventmodul på hjemmesiden. I fremtiden vil bestyrelsen finde ud af om 

det er muligt at tilføje betaling til eventmodulet.  
• Bestyrelsen forsøger at forbedre samarbejdet mellem GBF og FNUG, blandt andet ved at 

lave arrangementer sammen på tværs af foreningerne. Samarbejdet med gigtforeningen 
forsøger bestyrelsen også at forbedre.  
Louise melder at hun er nødt til at trække sig fra bloggen.  

 
Pkt. 4 Forelæggelse og godkendelse af regnskab  
Fremlægges af kasserer Kiki Mathiasen 
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Driftstilskud fra Dansk Ungdoms Fællesråd er den væsentligste indtægtskilde. 
Andre tilskud/støtte dækker over tilskud fra handicappuljen, medicinalvirksomheden UCB 
Nordic, der eks. har givet tilskud til udvikling af RheumaBuddy 3.0. 
Der er et fint overskud.  
Intern revisors kommentar til regnskabet: det vurderes at FNUG klarer sig godt. Det 
konstateres at det er vigtigt at bevare medlemstilgangen, som har været dalende. Det 
foreslås af intern revisor at FNUG kontakter Sundhedsstyrelsen, SST – som har en 
kampagne om kroniske smerter – måske man kunne aftale noget reklame gennem dem. 
Intern revisor vurderer af budgettet for næste år er usikkert pga. COVID-19. 
 
Der blev spurgt hvorfor der ikke er udgifter på Sjælland? 
Svar: fordi der ikke er holdt arrangementer i religionen men kun i hovedstaden. 
 
Der blev spurgt hvad vores egenkapital er?  
Svar: ca. 343.000 
 
Der bliver spurgt om der er andre puljer man kan søge? 
Svar: der er mange. Bestyrelsen søger blandt andet Tuborgfondet om penge til 
ungeweekend.  
 
Regnskabet blev godkendt med klart flertal ved håndsoprækning.  

 
Pkt. 5 Orientering om budget for det kommende år  
Kiki fortsatte; Budgettet 2021 
 

I forhold til 2020 er der ikke søgt meget hos handicappuljen, da der også søges midler ved 
Tuborgfondet til ungeweekenden. Der er stadig budgetteret til Nordic Rheumatic Youth 
Workshop. Der er budgetteret mindre til PR, da der blandt andet ikke skal laves jakker. I 
forhold til lokale aktiviteter er budgettet det samme. Der planlægges 3 kurser. 
FNUG budgetterer pt. med et underskud på 6.000 for 2021.  
 
Dirigenten konkluderede, at budgettet blev fremlagt og der var ingen indvendinger mod 
budgettet.  

 
Pkt. 6 Fastsættelse af kontingent  
Beholder kontingentet på 125 kr. halvårligt  
 
Pkt. 7 Behandling af indkomne forslag  
Der er ingen indkomne forslag. 
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Der spørges hvorfor nogle medlemmer trækkes helårligt? 
Svar: det er en gammel ordning. Dette skal rettes.  
 
OBS! Ændring i Dagsordenen for at udnytte tiden indtil frokost:  
 
Eventuelt: 

1. Hvorfor holder man ikke julefrokoster for hele landet? Bestyrelsens svar: Det er noget man 
kunne overveje at gøre når der ikke er COVID-19 mere. 

2. Der spørges om man på hjemmesiden kan lave et modul hvor medlemmer kan komme 
med forslag om hvad man kan lave af lokalarrangementer 

 
Der snakkes om tillids net og Victor Thomsen viser hvordan det virker.  
 
Pkt. 9 Valg af intern revisor og suppleant  
13 stemmeberettigede i alt.  
 
Intern revisor valgt for 1 år:  
Mette Vølund (har givet tilsagn) 
 
Suppleant valgt for 1 år:  
Frederikke Lau-Jensen (har givet tilsagn) 
 
Pkt. 10 Fastsættelse af næste års ordinær generalforsamling  
18. september 2021 
 
11.30 Frokost 
 
12.30 Generalforsamlingen fortsætter 
 
Pkt. 8 Valg af bestyrelse og suppleanter  
I år er formand, 2x 2-årige poster, 2x 1-årige poster. 
Dirigenten bad herefter bestyrelsen om at fortælle hvem der ønskede genvalg. 
Formanden ønsker at fortsætte. 
Irinna og Emilie ønsker at fortsætte i bestyrelsen. 
Stefan er ikke på valg, men træder af i utide.  
Asger ønsker at fortsætte som suppleant (der er givet tilsagn) 
Bestyrelsen og Camilla er blevet enige om at hun tager en suppleant post og træder af sin 
ordinære post i utide.  
1x 2-årig post besættes ikke.  
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Formand valgt for 2 år:  
Karina Borg Mogensen.  
 
Bestyrelsesmedlemmer valgt for 2 år:  
Irinna Thorup Jeberg 
 
Bestyrelsesmedlemmer valgt for 1 år:  
Emilie Trohl Olesen 
Rasmus Juncker Nielsen 
 
Suppleanter valgt for 1 år:  
Camilla Gino Hamann 
Asger Baagøe Olsson 
 
Tak og gave til dirigenten!  
Ref./ bestyrelsesmedlem Irinna Thorup Jeberg  

 


