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Referat fra Kontinensforeningens ordinære generalforsamling den 12. maj 2016, kl. 16.45 i
København
Ad punkt 1. Valg af dirigent
Torsten Lenstrup blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet via
medlemsbladet K-Nyt, som blev udsendt uge 9 i 2016. Generalforsamlingen er således indvarslet efter vedtægternes
bestemmelse med mindst 4 uges varsel.
Ad punkt 2. Valg af stemmetællere
Aase Randstoft blev valgt.
Ad punkt 3. Bestyrelsens beretning
På vegne af bestyrelsen aflagde formand Susanne Axelsen årsberetningen for 2015 som følger:
Kontinensforeningens bestyrelse har siden generalforsamlingen i 2015 bestået af følgende bestyrelsesmedlemmer:
Formand Susanne Axelsen
Næstformand Ulla Due
Kasserer Laila Ravnkilde Marlet
Øvrige bestyrelsesmedlemmer:
Margrethe Foss Hansen
Heidi Husum Bugge
Suppleanterne
Ulla Kabbelgaard og Lisbeth Andersen Freiberg
Intern revisor
Torben G. Andersen
Aase Randstoft er ansat som sekretariatschef og chefredaktør af K-Nyt.
Bestyrelseslisten er offentliggjort på foreningens hjemmeside.
Bestyrelsen har i 2015 afholdt 5 bestyrelsesmøder.
Foreningens aktiviteter
Nationalt arbejde
Kontinensforeningens bestyrelse og sekretariatschefen deltager i og holder oplæg på faglige konferencer, seminarer
og kurser for at være på forkant med forskning og nye behandlinger samt udvide det faglige netværk inden for
forskning og behandling af inkontinens i Danmark.
Vi har også i 2015 samarbejdet med patientorganisationen PROPA via Foreningsservice, som er et specialtilbud til
foreninger og organisationer, hvis medlemmer har brug for faglig rådgivning om inkontinensbehandling.
Formanden og næstformanden har været repræsenteret i de af Sundhedsstyrelsen nedsatte arbejdsgrupper, der har
udarbejdet de nye nationale retningslinjer om analinkontinens hos voksne, samt deltaget i referencegruppen vedr. de
nationale regningslinjer om urininkontinens hos kvinder ved bestyrelsesmedlem Margrethe Foss Hansen.
Kontinensforeningen er medlem af DUGS - Dansk Urogynækologisk Selskab. DUGS er et tværfagligt selskab, der
afholder årsmøde med aktuelle faglige indlæg og foredrag målrettet inkontinensproblematikker samt kurser for
selskabets tværfaglige medlemsskare.
Udredningsservice
Første del af projektet er gennemført. Det har omfattet produktion og trykning af en ny patientfolder, en
informationspjece 'Inkontinens – skal man finde sig i det?' samt et nyudviklet væske-vandladnings-skema. Alle tekster
og tryksager er udviklet i samarbejde med specialister fra Aarhus Universitetshospital.
Koordinationen er forestået af projektansvarlig Lise Andersen fra firmaet Punch Design og sekretariatschef Aase
Randstoft, Kontinensforeningen.
Anden del af projektet er produktionen af 7 patientundervisningsfilm, hvor specialister fra Aarhus Universitetshospital
står for undervisningen.
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Udredningsservice-projektet er finansieret via fondsmidler og sponsorater fra foreningens firmamedlemmer. Der er
tillige søgt midler til at dække de resterende udgifter fra Sundhedsstyrelsen. Projektet er beskrevet på foreningens
hjemmeside.
Udredningsservice har som mål at forberede flest mulige inkontinente til den udredning, som skal foretages hos deres
praktiserende læge vha. minimal care princippet.
Foreningsservice
Kontinensforeningen ønsker at dele den omfattende viden om forebyggelse, udredning, diagnosticering og behandling
af inkontinens med flest mulige. Derfor startede denne service i 2014, hvor andre patientforeninger og organisationer
fik mulighed for at tilbyde deres egne medlemmer login til medlemsområdet på Kontinensforeningens hjemmeside.
Det er meningen, at der fremtidigt skal satses på dette tilbud, med det formål, at de enkelte medlemmer i andre
patientforeninger som en service fra deres primære medlemsskab her, kan tilbydes viden og rådgivning gennem
Kontinensforeningen.
Eksterne foreninger og organisationer kan købe en start-loginpakker med 50 login – med mulighed for tilkøb af flere
efter aftale.
Foreningsservice er en af de måder, som er med til at opfylde vedtægternes hovedformål i § 3 – at bryde tabuet og
udbrede kendskabet til behandling af inkontinens.
Kontinensforeningens medlemsblad – K-Nyt
K-Nyt udkom 4 gange i 2015 med fokus på følgende temaer:
K-Nyt 1: Hjælpemidler – midlertidige og permanente.
K-Nyt 2: Anatomi og behandling
K-Nyt 3: Livskvalitet
K-Nyt 4: Forskning og samfundet
Artiklerne i K-Nyt skrives af frivillige fagpersoner med specialviden indenfor de omhandlende temaer.
Patientinterviews udarbejdes af tilknyttede freelancejournalister med særligt speciale inden for sundhed eller
indsendes af medlemmer.
Bestyrelsen og redaktionen retter en stor og varm tak til alle, der har taget sig tid til at skrive artikler og til de patienter
og pårørende, der er stået frem og har fortalt deres historie til K-Nyt.
Alle medlemmer kan via deres login downloade og læse K-Nyt og temarelaterede artikler på medlemsområdet.
K-Nyt udsendes udover medlemsgrupperne tillige til eksterne temarelaterede grupper i sundhedssektoren, journalister,
redaktioner på sundhedsfagblade samt til sundhedsministeren og samtlige politiske partiers sundhedsordførere.
Udvalgte temaartikler lægges åbent ud på hjemmesiden under KnytXtra, hvor de kan downloades og læses af alle
indtil det efterfølgende K-Nyt udgives, og der efterfølgende lægges nye artikler ud på sitet.
Tryksager og netbaseret information
Informationspjecerne revideres og genoptrykkes kontinuerligt.
Diagnosepjecer - voksne:
 Afføringsinkontinens
 Stressinkontinens og bækkenbundstræning
 Folkesygdommen man ikke taler om (kan downloades fra den åbne del af www.kontinens.dk)
 Mænd og Inkontinens
 Natlig vandladning hos voksne – bedre nattesøvn
 Sexualitet og Inkontinens
 Urgeinkontinens – den overaktive blære
 Inkontinens – skal man finde sig i det?
Bog - børn:
 Børn og Inkontinens
Alle medlemmer kan via deres login downloade og læse alle 9 informationspjecer. Der er tillige fordelagtige
medlemsrabatter på alle tryksager/temapakker.
Ikke-medlemmer kan bestille informationspjecer og temapakker via hjemmesidens k-shop.
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Foreningen hjemmeside www.kontinens.dk og sociale medier
Hjemmeside udvides og opdateres løbende – både de enkelte sites og tilmeldingsproceduren gennemgås og
tilpasses.
Der er ca. 35.000, der har besøgt hjemmesiden i 2015, heraf er 80 % nye besøgende. Specielt afsnittet om udredning
og bloggen er flittigt besøgt. Foreningens Facebook side opdateres løbende med nyt fra foreningen, det faglige
netværk, fra TV og øvrige digitale medier med relevant og målbaseret information.
Det er et mål at udvide medieplatformen, for at mange flere via de digitale medier let kan få kendskab til foreningens
arbejde.
Medlemsforhold
Der er pr. dato tilmeldt 737 betalende medlemmer. Det må siges at være få i betragtning af, at der er mere end
400.000 voksne og børn, der på et eller andet tidspunkt i deres liv rammes af inkontinensproblemer.
Kontinensforeningen udbyder flere forskellige medlemskaber:
Inkontinente og pårørende uden K-Nyt tilsendt som tryksag
Inkontinente og pårørende med K-Nyt tilsendt som tryksag
Professionelle behandlere med speciel adgang til pro-medlemsområdet
Klinikker og institutioner med og uden loginpakker
Firmamedlemskab til medicinal-, medico- og hjælpemiddelindustrien
Foreningsservice, der giver medlemmer fra andre organisationer/patientforeninger login adgang til medlemsområdet.
Med et login kan man downloade K-Nyt, 9 informationspjecer samt flere end 300 artikler fra artikeldatabasen. Man kan
tillige gennem medlemsbrevkassen indsende spørgsmål og få svar fra inkontinensspecialister.
Rådgivning fra kontoret
Der indgår dagligt henvendelser via mails, telefon og gennem medlemsområdets ’Medlemmernes brevkasse’.
Spørgsmålene besvares af sekretariatschefen samt af foreningens store netværk af uafhængige specialister.
Internationalt arbejde
Der er kontakt til ledelserne i inkontinensforeningerne i Sverige, Norge og England.
Bestyrelsen og foreningens sekretariatschef er aktive aktører ved internationale konferencer.
Økonomi
Foreningen er en lille privat patientorganisation – en NGO - der ikke modtager permanent offentlig støtte. Økonomien
er derfor helt afhængig af medlemsindtægter, private donationer, fondsmidler samt sponsorater for at kunne fortsætte
sit uafhængige informationsarbejde og igangsætte nye projekter baseret på den faglige profil og de etiske
retningslinjer, som bestyrelsen har vedtaget.
Bestyrelsen og sekretariatschefen vil benytte denne lejlighed til at takke fonde, firmaer og privatpersoner, der i 2015
har doneret både faglig og økonomisk støtte til Kontinensforeningen. For at kunne fortsætte det høje faglige niveau, er
vi afhængige af at både nuværende og nye sponsorer indgår løbende og/eller permanente samarbejdsaftaler, samt at
der fra medlemmernes og andres side også vil være fokus på frivillige donationer eller anden form for støtte i form af
fx testamentariske gaver.
Derfor opfordrer bestyrelsen medlemmerne til enten selv at betænke foreningen eller via deres respektive netværk at
være behjælpelig med kontakt til interesserede og mulige donatorer.
Det er vigtigt, at bestyrelsen og sekretariatschefen har tid og rum til at fokusere på foreningens kerneområde, som er
at fortsætte med at udbrede de nyeste informationer og den viden, der giver grundlag for korrekt rådgivning om
udredning og behandling af urin- og afføringsinkontinens hos børn og voksne.
Kontinensforeningen har i det daglige samarbejde med eksterne samarbejdspartnere og leverandører. Bestyrelsen
ønsker derfor at takke Torben Andersen for hans store arbejde med at få bogholderiet sat på skinner samt opdatering
og systematisering af medlemskartoteket og distributionslisterne.
Der skal også lyde en stor tak til Lise Andersen, firmaet Punch Design, for hendes indsats for det flotte grafiske
arbejde med K-Nyt og øvrige tryksager. Lise Andersen skal samtidig takkes for indsatsen omkring Udredningsserviceprojektet, webarbejdet samt oversættelser af engelske informationer til K-Nyt.
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Tillige skal der lyde en tak til vore faste journalister Anne Mette Futtrup og Kristian Bang Larsen for deres fine og
empatiske patientinterviews til K-Nyt, som de begge høster stor ros for fra både de interviewede og fra bladets læsere.
Afslutningsvis vil jeg som formand personligt takke sponsorerne og de private fonde for årets økonomiske støtte samt
til fagkollegaer, der har samarbejdet omkring mange nyttige og informative artikler til K-Nyt.
Bestyrelsen vil sammen med sekretariatschef Aase Randstoft fortsætte det målrettede arbejde, der er igangsat for at
få en bæredygtig økonomi, således at foreningen kan fortsætte med at være det videnscenter, der formidler nye
oplysningsprojekter, initiativer, idéer og kreative tiltag til gavn og glæde for medlemmerne og sundhedssektoren.
Kontinensforeningens primære arbejde er via faglig information at nedbryde tabuet om inkontinens – samt udbrede
viden om forebyggelse, udredning og behandling af inkontinens målrettet børn og voksne, pårørende og
professionelle.
Beretningen blev taget til efterretning.
Ad punkt 4. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
Foreningens årsregnskab for 2015 udarbejdet af det statsautoriserede revisionsfirma Christensen Kjærulff blev
godkendt.
Ad punkt 5. Fastsættelse af medlemskontingent
Bestyrelsen indstillede, at årskontingenterne forblev uændrede som følger:
Klinik/institutionsmedlemskab uden loginpakke - 950 kr.
Klinik/institutionsmedlemskab med loginpakke 1-5 logins – 1475 kr.
Klinik/institutionsmedlemskab med loginpakke 6-10 logins – 2150 kr.
Klinik/institutionsmedlemskab med loginpakke med flere end 10 logins – 950 kr. + 125 kr. pr. login
Firmamedlemskab med ét login - 3.500 kr.
Firmamedlemskab med loginpakke op til 5 logins - 4.200 kr.
Firmamedlemskab med loginpakke fra 6 stk. til et ønsket antal logins fra 4.900 kr.
Foreningsservice med 50 login til www.kontinens.dk til disposition - 8.500 kr.
Inkontinente/pårørende med login uden K-Nyt tilsendt - 200 kr.
Inkontinente/pårørende med login med K-Nyt tilsendt - 300 kr.
Generalforsamlingen tog dette til efterretning.
Ad punkt 6. Behandling af indsendte forslag
Der var ikke inden for den i vedtægternes § 5, stk. 4 angivne frist på 2 uger modtaget forslag til behandling.
Ad punkt 7. Valg af bestyrelse
Margrethe Foss Hansen blev valgt for perioden 2016-2018
Laila Ravnkilde Marlet blev valgt for perioden 2016-2018
Derudover består bestyrelsen af tillige af følgende medlemmer:
Susanne Maigaard Axelsen er valgt for perioden 2015-2017
Ulla Due er valgt for perioden 2015-2017
Heidi Husum Bugge er valgt for perioden 2015-2017.
Ad punkt 8. Valg af suppleanter
Ulla Kabbelgaard Hansen-Nord og Lisbeth Andersen Freiberg, der var på valg for en 1-årig periode, blev begge
genvalgt.
Ad punkt 9. Valg af intern revisor
Bjørn von Herbst blev valgt for en 1-årig periode.
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Ad punkt 10. Eventuelt
Sekretariatschef Aase Randstoft takkede dirigenten for en velgennemført generalforsamling samt bestyrelsen for et
godt og konstruktivt samarbejde.

Referat v/Sekretariatschef Aase Randstoft

København, den

_____________________________________________
Dirigent Torsten Lenstrup
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