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Referat fra Kontinensforeningens ordinære generalforsamling 
den 19. april, kl. 16.30  

Aarhus. 
 
 
Ad punkt 1. Valg af dirigent 

- Susanne vælges. 

 
Ad punkt 2. Valg af stemmetællere 

- Susanne vælges. 

- Der er 5 stemmer. 

 
Ad punkt 3. Bestyrelsens beretning 

- Formandens beretning. 

Formandens årsberetning for 2017 
Bestyrelsen 
Bestyrelsen har i 2017 bestået af: 

Formand Susanne Axelsen 

Næstformand Ulla Due 

Kirsten Kaysen 

Margrethe Foss Hansen, som har valgt at gå af som bestyrelsesmedlem. 

Suppleant Margit Majgaard. 

Laila Marlet Ravnkilde går af som kasserer.  

Bjørn von Herbst, har valgt at fratræde som intern revisor. 

Bestyrelsen takker Margrethe, Bjørn og Laila for et godt samarbejde og en stor indsats i 

Kontinensforeningen gennem mange år. 

 

Aktiviteter 

Folkemødet på Bornholm 

Spring for livet i Nørrebrohallen København 

Artikler: 

Politikken 

Berlingske Media 

Sundhedsmagasiner 

Medier: 

Susanne Axelsen har deltaget i P1 program ”Hypokonder” sammen med Else, som har inkontinens. 

En stor tak til alle de personer, som har hjulpet Kontinensforeningen med at stille op i de forskellige 

medier. Det gør en stor forskel, at personer med inkontinens tør nedbryde tabuet og fortælle deres 

historie offentligt. 

Stand på EAU. 

 

Medlemmer 

mailto:info@kontinens.org


Antal ca 711 lidt uvist p.t. da integrationen mellem bogholderi og hjemmeside ikke er helt oppe at 

køre. 

 

Økonomi 

2017 har der været skåret ned i udgifterne på baggrund af den økonomiske situation fra 2016. Dette 

ses i regnskabet ved at drifts- og personaleudgifter er faldet. 

 

Personale 
Efter at den tidligere Sekretariatschef Aase Randstoft er gået på pension d. 1. maj 2017 er den 

ugentlige arbejdstid for Sekretariatschefen reduceret fra 32 – 18½ time. Det har betydet, at service-  

og aktivitetsniveauet i Kontinensforeningen ikke har kunne fortsætte på samme niveau som de 

forrige år. Nogle medlemmer har formentlig også kunne mærke, at svar tiden på mails har været 

længere end tidligere. Det samme er gældende for telefonhenvendelser. Derfor bestræber vi os på at 

svare på henvendelser så hurtigt som det er muligt, men en længere svartid må forventes. 

 

IT og digitalisering på hjemmesiden 

Hjemmesiden er ved at være fri for de ”børnesygdomme” der var til start. Det har ikke været en 

nem opgave, at integrere flere systemer og det har været tidskrævende. Vi er tæt på at være i mål. 

Derfor har der ikke været tid til at opdatere hjemmesiden med ny viden. Dette er et mål for 2018, at 

der kommer mere fokus på hjemmesiden. 

Der er kommet med fokus på de sociale medier. Facebook bliver brugt til at sætte mere fokus på 

aktiviteter i Kontinensforeningen og oplysning. FB vil fremover også blive brugt til EVENT som 

vil blive afholdt. 

 

GDPR 

Der har i 2017 været fokus på den nye persondatalov som træder i kræft d. 25. maj 2018.  

I korte træk betyder loven, at alle medlemmer har ret til at få oplyst, hvad deres data bliver brugt til 

og hvor de bliver registreret. Samtidig har man ret til at få alle sine persondata slettet, hvis man 

ønsker det. Der kommer mere omkring dette på hjemmesiden.  

 

Medlemsbladet K-Nyt 

Medlemsbladet K-Nyt er blevet digitaliseret for at holde foreningens omkostninger nede. At få tryk 

blade og få dem udsendt, er en stor udgiftspost for en lille forening. Da flere vælger at få deres 

blade udgivet digitalt, er trykomkostningerne steget. 

Temaerne i 2017 har været: 

 Sundhedspersonen 

 Ældre og inkontinens 

 Neurologi 

Kontinensforeningen takker alle de frivillige skribenter, som har leveret flotte faglige og personlige 

artikler til gavn for medlemmerne. 

 

Pjecer 

Det har i 2017 været muligt at købe pjecer til formidable priser. Dette vil fortsætte i 2018, men vær 

opmærksom på, at nogle pjecer er ved at udgå. 

 

Fonde og donationer 

Den Bøhmske fond har doneret 50.000 kr.  

Medarbejderne i Medtronic har indsamlet 53.140 kr. som de har doneret til Kontinensforeningen. 

Essity har doneret 10.000 kr. til ”Alt for Damernes Kvindeløb”, som skal foregå i 2018.  

Bestyrelsen er taknemmelige for de donationer, som er givet og får de firmaer som støtter os med 

annoncer i K-Nyt. Det betyder, at Kontinensforeningen kan oplyse og sætte mere fokus på 



inkontinens. Da patientforeningen er en NGO er disse bidrag vigtige, for at vi kan lave nye tiltag og 

tænke innovativt for at nedbryde inkontinenstabuet. 

 

SATS-puljen 

Bestyrelsen ansøgte sats-puljen til en oplysningskampagne efter opfordring fra Maybritt Kattrup. 

Det endte ud i at Kontinensforeningen fik tilsagn på 1 MIO til oplysningskampagnen ”Nåede du 

bussen, uden læk i trussen” i 2018. Vi glæder os til at komme i gang med så stor en 

oplysningskampagne til gavn for alle de personer, som har inkontinens, og som endnu ikke ved, at 

der er muligheder for udredning og behandling. 

 

Til sidst en stor tak til alle Kontinensforeningens medlemmer og samarbejdspartnere, som har 

støttet foreningen i 2017. Jeres støtte gør den forskel, at Kontinensforeningen kan blive ved at 

oplyse, informere og hjælpe personer med inkontinens.  

 
Ad punkt 4. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 

- Regnskab er godkendt. 

 

Ad punkt 5. Fastsættelse af medlemskontingent 

- Ingen ændringer. 

 
Ad punkt 6. Behandling af indsendte forslag 

Foreslået vedtægtsændringer fra bestyrelsen: 

§ 5 stk. 5 

Generalforsamlingen skal indkaldes med mindst 4 ugers varsel ved skriftlig henvendelse til 

foreningens medlemmer gennem medlemsbladet samt på foreningens hjemmeside. 

Foreslået vedtægtsændring: 

Generalforsamlingen skal indkaldes med mindst 4 ugers varsel ved skriftlig henvendelse til 

foreningens medlemmer på foreningens hjemmeside og via nyhedsbrev. 

§7 stk. 1 

Bestyrelsen består af 5 bestyrelsesmedlemmer, der vælges på generalforsamlingen. 

Ændringsforslag: 

Bestyrelsen består af 5 - 7 bestyrelsesmedlemmer, der vælges på generalforsamlingen. 

§7 stk. 3 

Bestyrelsens medlemmer er valgt for 2 år ad gangen, således at  

2 medlemmer vælges i de lige år. 

3 medlemmer vælges i ulige år.  

 

Ændringsforslag: 

Bestyrelsens medlemmer er valgt for 2 år ad gangen. 



§7 stk. 4 

Der vælges 2 suppleanter. Suppleanterne er på valg hvert år. 

Ændringsforslag: 

Der vælges 1 suppleant. Suppleanter er på valg hvert år. 

Alle vedtægtsændringer er taget til efterretning. 

 

Ad punkt 7. Valg af bestyrelse 

Susanne Maigaard Axelsen (2017-2019).  

Ulla Due er valgt for perioden (2017-2019).  

Kirsten Kaysen er valgt for perioden (2017-2019). 

Mette Hulbæk er valgt for perioden 2018-2020.  

Vibeke Weltz er valgt for perioden 2018-2020. 

Marianne Hüche er valgt for perioden 2018-2020. 

 
Ad punkt 8. Valg af suppleanter. 

Margit Majgaard valgt for perioden 2018-2019. 

 
Ad punkt 9. Valg af intern revisor 

Der er p.t. ingen aktuelle.  

 
Ad punkt 10. Eventuelt 

 

Intet under eventuelt. 

 

Referat v/Jannie Dobel 

 

 

_____________________________________________ 

Dirigent Susanne Axelsen 

Aarhus, den 19. April 2018. 

 
 


