
   
 

 

Referat, FNUG’s Generalforsamling, Best Western Plus 

Hotel Fredericia, 18. september 2021 

 

Pkt. 1 Valg af dirigent 

James Rickmann blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt 
indkaldt. 

Pkt. 2 Valg af 1 referent og 2 stemmetællere 

Peter Wolff Del Pin blev valgt som referent. 

Lasse Kirchhoff og Signe Rickmann blev valgt som stemmetællere. 

Pkt. 3 Beretning fra bestyrelsen og udvalg 

Victor, Irinna og Karina berettede. 

Overordnede punkter:  

Events: 

 National FNUG-dag afholdt, skal også ske fremover. 2 landsdækkende workshops 

afholdt. 

 25 lokalt afholdte events. Bla. online hygge, Randers Regnskov mm. Forhåbentlig tilbage 

til ca. 40 events årligt som normalt snarest. 

 Kommende event: Tillidsweekend – Bisonfarm på Fyn d. 11-13 marts 2022 

FNUGS medier 

 Facebook er primær kommunikation. Dog større interaktion på Instagram. Blog har 

stået lidt stille. 

 Rheumabuddy er kommet på flere sprog, fokus på anonymiseret brugerdata til 

forskning 

 Kommende FNUG-app.  

 Kommende Tillidsnet og Medlemsnet 

Kampagner: 

 #Ungdomsuddannelser, sikre størst mulig fleksibilitet 
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 #Blivfrivillig 

 International Gigtdag blev online, ca. 250.000 mennesker så kampagnen. 

Samarbejder:  

 GBF: Mangel på svar i forbindelse med potentielt samarbejde 

 Gigtforeningen: Medlemssystem ønskes hjemtaget, så FNUG selv styrer 

kontingenthåndtering  

 SUMH: Politisk samarbejde 

 NRYC: Internationalt samarbejde er udfordret af Corona. Sat på pause. 

Fremtid: 

 Flere online workshops, flere og bedre partnerskaber, mere politisk arbejde, ”ny med 

gigt”-online, FNUG-app, flere ressourcer til kampagner på SoMe. Ny kursusstruktur. 

 

Spørgsmål: I forhold til kampagne til frivillige - foreninger mister frivillige, har FNUG oplevet det 

samme? 

Svar: Der er nogle, der er forsvundet, nogle er kommet til. Men ikke mærkbart frafald. 

Spørgsmål: Samarbejde med andre handicaporganisationer i forhold til sociale arrangementer?  

Svar: SUMH laver sociale arrangementer. I FNUG vil folk gerne møde folk med Gigt. Det er ikke 

FNUGS fokus. 

Spørgsmål: Er der samarbejde med Morbus Bechterew foreningen? 

Svar: Nej. 

 

Pkt. 4 Forelæggelse og godkendelse af regnskab 

Kasserer Kiki Mathiasen berettede 

Indtægter: 

Ingen særligt bemærkelsesværdige poster bortset fra, at Handicappuljen var budgetteret til 
140.000, og 4000 er ført til regnskab. Årsagen er, at de planlagte kurser ikke kunne 
gennemføres pga. corona. 
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Udgifter:  

Kontorudgifter højere end budgetteret – udgifter til Zoom, lederakademi osv. 

Lokalaktiviteter noget mindre end i 2019, da meget fysisk har været aflyst. 

Landsmøde billigere end budgetteret pga. færre deltagere. 

 

Året har genereret et overskud på 98.510 kr 

 

Spørgsmål: hvor mange var med på Landsmøde sidste år – udgiften umiddelbart høj i forhold til 
nedlukning? 

Svar: Den alligevel relativt høje udgift skyldes, at restriktionerne opstod lige før landsmødet 
og at afbestillingsfrister var overskredet. 

Spørgsmål: Hjemmesidebudget fremover er 10.000. Hvad skal det bruges til? 

Svar: Medlemsportal. Automatisering.  

Spørgsmål: Ingen fonde i regnskab eller budget? 

Svar: Ingen fonde i år. Vi har høj egenkapital. Noget af den store egenkapital skal bruges på 
FNUG-app, som bliver dyr. 

Spørgsmål: Hvor ofte mødes bestyrelsen? 

Svar: 4-5 om året 

Spørgsmål: Hvornår og hvor meget forventer man udgifter til FNUG-app?  

Svar: Vi kommer til at bruge egenkapital. Vi forventer omkring 200.000. 

Spørgsmål: Planer om tilskud fra medicinalindustri til FNUG-app? 

Svar: Appen bliver kun for FNUGS medlemmer. Det er svært at få tilskud til ”lukkede” 
projekter  

Spørgsmål: DUF – hvordan ligger vi medlemstalmæssigt? Vi har været tæt på minimumsgrænse i 
forhold til tilskud fra DUF, så er der fare for at miste tilskud, bruge egenkapital på APP og 
dermed bliver økonomisk udfordrede? 

Svar: Vi får tilsagn fra DUF, før vi endeligt afsætter penge til APP. 

Spørgsmål: ’Ny med gigt’ for alle medlemmer – hvad med deltagerbetaling til ikke-
medlemmer for at lokke flere til? 

Svar: God ide, tages til efterretning 
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Årsregnskabet blev godkendt af forsamlingen  

Pkt. 5 Orientering om budget for det kommende år  

Kasserer Kiki Mathiasen berettede: 

Nogenlunde samme indtægts- og udgiftsforventning. Året forventes at være tilbage til normalt 
rent aktivitetsmæssigt. 

 

Spørgsmål: Handicappuljen, hvad er grunden til man budgetterer samme i 2021 og 2022, når 
halvdelen af 2021 har været lukket 

Svar: Vi havde ikke budgetteret med at 2021 skulle være lukket ned. 

  

Pkt. 6 Fastsættelse af kontingent 

Bestyrelsen foreslår fastholdelse af kontingent; 125kr halvårligt, men 99kr ved indmeldelse. 

Det debatteres, hvorvidt man kan lave en løsning, hvor et medlem ikke kan føle sig snydt for et 

antal måneder, fordi der trækkes kontingent februar/august, så man opkræves igen i februar, 

hvis man har meldt sig ind i december. Bestyrelsen mener, det giver mening at holde sig til 

eksisterende løsning med træk i februar/august, da det administrativt giver mening, og at man 

ikke har oplevet udfordringer med nuværende løsning. 

Afstemning deles i to: 

Afstemning 1: Der stemmes om, hvorvidt et medlemskab skal koste 125kr halvårligt. Vedtaget. 

Afstemning 2: Der bliver stemt om, hvorvidt der skal betales 99kr ved indmeldelse, herefter 

125kr halvårligt, hvor medlemskabet følger kalenderåret. Vedtaget 

 

Pkt. 7 Behandling af indkomne forslag 

Forslag til vedtægtsændring: Bestyrelsen ønsker mere fleksibilitet i forhold til 

generalforsamlingens afholdelse og konstituering af bestyrelsen. 

Afstemning 1: Der stemmes om, hvorvidt vedtægterne skal ændres, således den ordinære 

generalforsamling hvert år afholdes i september eller oktober. Vedtaget 
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Afstemning 2: der stemmes om, hvorvidt vedtægterne skal ændres, således bestyrelsen kan 

konstituere sig senest på førstkommende bestyrelsesmøde efter generalforsamling en.  

Vedtaget  

 

Pkt. 8 Valg af bestyrelse og suppleanter 

Kasserer valgt for 2 år 

Rasmus Juncker Nielsen 

Bestyrelsesmedlemmer valgt for 2 år 

Kristine Kristensen 

Victor Holme Thomsen 

Emilie Trohl Olesen 

Bestyrelsesmedlemmer for 1 år 

Mette Marie Nielsen 

Suppleanter for 1 år: 

Mia Baungaard 

 

Pkt. 9 Valg af intern revisor og suppleanter 

Intern revisor valgt 

Mette Vølund 

Revisorsuppleant vagt 

Katrine Kjær Jakobsen 

Pkt. 10 Fastsættelse af næste års ordinære generalforsamling 

1. oktober 2022 

 



   
 

Side 6 af 6 
 

 

Pkt. 11 Eventuelt 

 Forslag til webshop med FNUG-træningstøj 

 Videreudvikling af Rheumabuddy – EU har bevilget penge til forskning. Der bliver også 

prioriteret udvikling af ny funktionalitet. 

 Nordic Rheuma Youth Workshop - opfordring til at sige til, hvis nogen har lyst til at være 

med. 

 

 

 

Dirigenten ophæver generalforsamlingen kl. 15.02 

 

Ref./ Frivilligkonsulent i Gigtforeningen, Peter Wolff Del Pin 


