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 Stiftet i 1987 

   

 
 

Referat af generalforsamling 2021 
Dato: 18.05.2021, kl. 17.00. 

Sted: Online via Zoom Meeting 

Tilstede: Vibeke Weltz, Kirsten Kaysen, Mikkel Bundgaard, Karen Weinreich Christensen, Rie 
Seifert, Frank Schmidt, Catharina Freudendahl, Margit Maigaard, Charlotte Graugaard-Jensen, 
Tine Müller, Louise Gammelholm.  
 
 
1) Valg af dirigent 
  
Charlotte H Graugaard-Jensen blev valgt som dirigent.  
 
Der er indkaldt til generalforsamling via hjemmeside og nyhedsbrev til medlemmerne jf. 
vedtægterne:  
 
Nyhedsbrev til medlemmer: 1. februar og 1. april. 
Opslag på hjemmeside: 1. marts. 
Hertil diverse løbende opslag på Facebook. 
 
2) Valg af stemmetællere 
 
Charlotte H Graugaard-Jensen og Louise Gammelholm blev valgt som stemmetællere. 
 
3) Bestyrelsens beretning 
 
Formand Vibeke Weltz fremlagde årsberetning. Se separat dokument.   
 
4) Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 
 
Sekretariatsleder Louise Gammelholm fremlagde regnskab. Regnskab godkendt.   
 
5) Fastsættelse af medlemskontingent 
 
Det blev besluttet, at kontingentet for firmamedlemmer bliver 4.850 kr. fra 2022.  
Kontingentet for andre medlemsgrupper fastholdes.  
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6) Behandling af indsendte forslag 
 
Der er modtaget forslag fra medlem Catharina Freudendahl:  
 
Etablering af samarbejde med en handicaporganisation, som kan repræsentere 
Kontinensforeningens interesser i forhold til Danske Handicaporganisationer. 
 
Begrundelse: Et medlemskab af Danske Handicaporganisationer medfører både platform og 
synlighed i forhold til det handicappolitiske arbejde i forhold til kommuner og Handicapråd. 
Dette er næsten uundværligt i den informations- og oplysningskampagne, som vores forening 
ønsker at fremme. 
 
Forslag: Da vores forenings økonomi og medlemstal ikke muliggør et ordinært medlemskab af 
DH, foreslås et interessefællesskab med en af de store Handicaporganisationer, hvis medlemmer 
for en stor dels vedkommende også har inkontinens som daglig udfordring. 
 
Bestyrelsen opfordres til at kontakte Nyreforeningen eller Dansk Handicap Forbund med henblik 
på samarbejde og fælles repræsentation over for DH, Det Centrale Handicapråd, de kommunale 
handicapråd og lokalafdelingerne af Danske Handicaporganisationer. Især sidstnævnte er 
nyttige forbundsfæller, når en forening ønsker at komme i fokus. 
 
Tidshorisont: Aftale på plads og klar til vedtagelse på førstkommende generalforsamling 2022. 
 
Forslagsstiller: 
Catharina Freudendahl, Ærø 
Menigt medlem 
 
Det blev besluttet, at forslaget drøftes i bestyrelsen på kommende bestyrelsesmøde.  
 
7) Valg af bestyrelse 
 
Bestyrelsen består nu af: 
 
Vibeke Weltz, formand, ikke på valg i år 
Kirsten Kaysen, næstformand, modtog genvalg 
Mikkel Bundgaard, ikke på valg i år 
Karen Weinreich Christensen, modtog genvalg 
Rie Seifert, nyvalgt 
Frank Schmidt, nyvalgt 
Catharina Freudendahl, nyvalgt 
 
8) Valg af suppleant 
 
Margit Maigaard modtog genvalg som suppleant.  
 
9) Valg af intern revisor 
 
Charlotte H Graugaard-Jensen modtog genvalg.  
 
10) Eventuelt  


