
 

 

Referat ordinær generalforsamling i Whiplashforeningen 

afholdt lørdag, den 7. april 2018 hos Frivilligcenter Odense 

 

Tilstede: 17 personer deltog i generalforsamlingen 

 

 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent og referent 

2. Formanden aflægger beretning til godkendelse 

3. Fremlæggelse af revideret regnskab 

4. Indkomne forslag, herunder fastsættelse af kontingent 

5. Valg af bestyrelse, inklusive suppleanter 

6. Valg af revisor 

7. Eventuelt. 

 

Pkt. 1 – Valg af dirigent og referent 

Marcus Wils Lorenzen blev valg som dirigent, Lone Hans blev valgt som referent. 

Dirigenten konstaterede, at den ordinære generalforsamling var lovligt indvarslet. 

 

Pkt. 2 – Formanden aflægger beretning til godkendelse 

Formand Sara Marie Grau aflagde beretning. Der blev henvist til ledelsens beretning i 

årsregnskabet.  

SMG fortalte om status på filmprojektet og hjemmesiden. Filmprojektet forventes 

færdigt ultimo 2018 – primo 2019. Hjemmesiden forventes færdig inden for den 

nærmeste fremtid.  

Status omkring Hvidbogen blev ligeledes nævnt. 

Orientering omkring Rebild-klinikken, cafeerne, Facebook m.v.  

Beretningen blev herefter godkendt. 

 

Pkt. 3 – Fremlæggelse af revideret regnskab 

Kasserer Marcus Wils Lorenzen fremlagde regnskabet, udarbejdet af Sønderup 

Revisorer. Regnskabet udviste et overskud på kr. 109.914. Regnskabet blev herefter 

godkendt.  

 



 

 

Pkt. 4 – Indkomne forslag, herunder fastsættelse af kontingent 

Der var indkommet et forslag fra Torben Sønninchen, der ønskede at vide om han og 

en gruppe whiplashramte kunne få lov til at møde op til et Temamøde på 

Christiansborg den 17. april 2018 som repræsentanter for Whiplashforeningen. 

Bjarne Louw-Christensen fremlagde yderligere oplysninger omkring hensigten med 

mødet.  

Der var en del debat blandt generalforsamlingens deltagere omkring forslaget. Der 

blev blandt andet henvist til Hvidbogen, der snart udkommer, som redegør for mange 

af problematikkerne, og denne bliver blandt andet også udsendt til politikkerne, så 

umiddelbart ses mødet ikke at være så hensigtsmæssigt på nuværende tidspunkt, og 

der var bekymring for om der var nok fokus på problematikkerne og formålet med 

mødet. 

Bestyrelsen blev opfordret til at deltage i mødet, men pga. af den korte tidsfrist og 

manglende information omkring formålet med mødet, ønsker man ikke at deltage på 

dette grundlag. 

Følgende forslag blev sat til afstemning blandt foreningens medlemmer: 

 Skal Whiplashforeningen lægge navn til mødet  eller ej?: 

Der var 19 stemmeberettigede (2 ved fuldmagt). Forslaget blev nedstemt med 4 

stemmer for forslaget og 15 stemmer imod. 

 

Bestyrelsen foreslår kontingentet ændres således: 

 Enkeltmedlem nedsættes til kr. 200 (fra kr. 250). 

 Familiemedlem nedsættes til kr. 300 (fra kr. 325). 

 Firmamedlem fortsætter uændret med kr. 400. 

Forslaget blev godkendt. 

 

Pkt. 5 – Valg af bestyrelse, inklusive suppleanter 

Der skulle vælges tre bestyrelsesmedlemmer. Følgende var villige til at genopstille: 

 Sara Maria Grau – villig til genvalg 

 Marcus Wils Lorenzen – villig til genvalg 

 Jacob Anderson – villig til genvalg 

 

Alle tre blev genvalgt. 

 



 

 

Til valg af suppleanter var der ingen, der ønskede at opstille. 

 

Pkt. 6 – Valg af revisor 

Sønderup I/S, statsautoriserede revisorer, v/Dennis Cronbach, Jyllandsgade 9, 4100 

Ringsted, blev enstemmigt genvalgt. 

 

Pkt.  7 – Eventuelt 

Her var ordet frit, og der blev blandt andet orienteret omkring et forsøg på OUH 

omkring senfølger i forbindelse med Whiplash 

 

Dirigenten takkede for god ro og orden. 

 

Generalforsamlingen hævet. 

 

14/4-18 – Lone Hans/referent 

 


