Referat ved generalforsamling i Whiplashforeningen
6. april 2019
Dirigent: Marcus Wils Lorenzen
Referent: Anja Grøndahl
Formanden bød velkommen og foreslog Marcus Wils Lorenzen som dirigent. Alle var enige.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, da den blev offentliggjort i
sidste medlemsblad.
Anja Grøndahl Marcus blev foreslået som referent og tog imod valget.

Punkt 1: Formandens beretning
Formanden uddyber sin skriftelige beretning:
I 2018 har foreningen arbejdet på et stort filmprojekt i samarbejde med Retrospect Film.
I forbindelse med filmprojektet har vi også lavet en ny hjemmeside, som blev lanceret i efteråret
2018.
Udover filmene på hjemmesiden, ligger der mange oplysninger, som kan være nyttige for
whiplashramte; fx whiplashguiden, som kommer til at indeholde nyttige informationer hvis man
lige er blevet whiplashramt.
I 2018 blev der i samarbejde med Hanne Holst Rasmussen og Hanne Nikodam udarbejdet en
hvidbog, hvor der blev samlet alt den information der er tilgængelig om at whiplash er en fysisk
lidelse. Bogen er sendt ud meget bredt.
I 2018 er der blevet åbnet en cafe i Odense og i Roskilde
På Facebook er der stadig meget aktivitet i vores grupper.
Vi har brugt uforholdsmæssigt lang tid på konflikter blandt skribenter på facebook. Vi indførte
derfor nye regler for måder at tale sammen i det forum, og vi oplever at tonen er blevet bedre i de
samtaler der foregår på Facebook.
Spørgsmål og kommentarer til beretningen
Har I fået respons på hvidbogen?
Vi fik nogle henvendelser efterfølgende. Forhåbentlig er der nogle der har fået øjnene op for at
whiplash er en fysisk lidelse.
Det har ikke kostet foreningen noget at hvidbogen er blevet lavet.
På facebook er der nogle som, efter de nye regler er trådt i kraft, har fundet andre steder at skrive.
Beretningen godkendes.

Punkt 2: Regnskab
Marcus fremlægger og uddyber regnskabet.
Der er kommet midler fra en fond til filmprojektet som er er øremærket til projektet, men stadig
ikke anvendt endnu. De står lige nu som en indtægt i regnskabet. En del af pengene er udbetalt nu
og resten udbetales i 2019
Regnskabet godkendes.

Punkt 3 Indkomne forslag
Der er ingen indkomne forslag

Punkt 4 Valg af bestyrelse
På valg er:
• Anja Grøndahl (ønsker genvalg)
• Lone Hans (ønsker genvalg)
• Maiken Ottosen (ønsker ikke genvalg)
Jonas Nehm ønsker at stille op – og vælges
Thea Lindberg ønsker at stille op – og vælges
Søren Jakobsen ønsker at stille op som suppleant – og vælges
Ifølge vores vedtægter kan vi stemme for at udvide bestyrelsen.
Et flertal stemmer for at vi udvider bestyrelsen, hvilke betyder at vi nu sidder syv i bestyrelsen samt
en suppleant.

Punkt 5 Valg af revisor
Bestyrelsen foreslår, at vi fortsætter med sammen revisor, hvilke enstemmigt vedtages.

Punkt 6 Eventuelt
Der kommer en foreløbig konklusion angående forskning om neuroinflamation. Der afholdes et
foredrag den 7. Maj kl. 15-17 på Kulturmaskinen i Odense, hvor Morten Blikfeldt vil offentliggøre
de foreløbige resultaterne. Alle er velkomne til at deltage.
Marcus takker for fremmødet og mødet afsluttes.

