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Dagsorden: 

Valg af dirigent og referent 

Marcus vælges som dirigent. 

Kristina vælges som referent. 

Marcus åbnede mødet med for god ordens skyld at fortælle, at generalforsamlingen er lovligt 

indvarslet. Generalforsamlingen skulle i første omgang have været afholdt i april 2020, men 

grundet corona-situationen rykkede foreningen generalforsamlingen til det tidligst mulige tidspunkt. 

Genindkaldelsen skete i den seneste udgivelse af Whiplash-Nyt, som udkom medio maj 2020.  

Formanden aflægger beretning til godkendelse 

Marcus opsummerede ledelsesberetningen på årsregnskabets side 5. 

Foreningen har fejret 20 års jubilæum. Der er sket meget på 20 år, men der er lang vej igen, så 

foreningen fortsætter arbejdet med at formidle viden og dele erfaringer om whiplash. 

Whiplashguiden blev lanceret, der har været en række aktive caféer rundt omkring i landet for 

foreningens medlemmer. Der er ligeledes god aktivitet og konstruktive debatter på foreningens 

Facebook-gruppe. Whiplash-Nyt har fået et nyt layout, og der er for nyligt ligeledes lavet pjecer til 

bladet. Pjecerne var for første gang med i den seneste udgave af Whiplash-Nyt, som udkom medio 

maj 2020. 

Ingen havde indvendinger til beretningen, og beretningen blev godkendt. 

Fremlæggelse af revideret regnskab 

Regnskabet er forinden generalforsamlingen sendt ud til de deltagende medlemmer.  

Marcus gennemgik regnskabet. 

Den betydelige forskel i summerne fra 2018 i forhold til summerne i 2019 skyldes filmprojektet med 

Retrospect. 

Af resultatopgørelsen fremgår det, at foreningen har færre penge i 2019 end i 2018. Dette grundet 

det øgede tilskud til filmprojektet i 2018, som foreningen ikke fik i 2019. Materialeforbrug har været 

højere i 2019. Dækningsbidraget er i minus i 2019, hvilket betyder, at der har været nogle midler 

fra 2018, som er hensat til brug i 2019. 

Beløbet som fremgår af regnskabets side 9 under ”likvide beholdninger”, er det, som foreningen 

helt konkret råder over. Beløbet er vokset fra 2018 til 2019, hvilket er tegn på en sund udvikling. 

Samlede aktiver i 2019 er dog lavere end i 2018 grundet filmprojektet. 



Foreningen har fået næsten samme beløb ind i kontingenter i 2019 som i 2018 på trods af en 

nedsættelse af kontingentet. 

Tilskuddet fra Sundheds- og Ældreministeriet er større i 2019 end i 2018. 

Der er ingen udbetaling fra Rådet fra Offerfonden i 2019. 

Marcus opsummerede og fortalte, at filmprojektet har kostet penge, men det har ikke gået ud over 

foreningens økonomi grundet den øgede støtte til filmprojektet. 

Der har været en stigning i slagsfremmende omkostninger i 2019, særligt grundet 

reklameomkostninger. Det blev oplyst, at der bl.a. blev sendt gaver (halsedisser) til foreningens 

medlemmer i forbindelse med foreningens fødselsdag. Af denne grund var der ligeledes flere 

omkostninger til porto. 

Ingen havde indvendinger til regnskabet, og regnskabet blev godkendt. 

Indkomne forslag, herunder fastsættelse af kontingent 

Der blev foreslået, at kontingentet skal nedsættes med kr. 50. 

Et enkelt medlemskab skal således koste kr. 150 enkelt medlemsskab, et familiemedlemskab skal 

koste kr. 250, og et foreningsmedlemsskab skal koste kr. 350. 

Dette var der stor opbakning til, ligesom der bl.a. blev fremhævet, at andre foreninger på området 

ligeledes har valgt at nedsætte kontingenterne. Dette ville endvidere kunne hjælpe med at 

fastholde eksisterende medlemmer. 

Foreningen har en god økonomi, hvorfor nedsættelse af kontingentet synes forsvarligt. 

Nedsættelse af kontingentet blev vedtaget. 

Valg af bestyrelse inklusive suppleanter 

Anja og Jakob forlader bestyrelsen. Vi siger mange tak for hjælpen for denne gang. 

Sara og Marcus var på valg. Ingen havde indvendinger, hvorfor Sara og Marcus genvælges til 

bestyrelsen. 

Søren var på valg som suppleant. Ingen havde indvendinger, hvorfor Søren genvælges suppleant. 

Kristina stiller op til bestyrelsen som nyt medlem. Ingen havde indvendinger, hvorfor Kristina blev 

valgt ind i bestyrelsen. 

Bestyrelsen består således af Sara, Marcus, Lone, Thea, Jonas, Kristina og Søren som suppleant. 

Et medlem (Tina) viste interesse for at stille op til bestyrelsen. Dog gjorde køreturen til 

bestyrelsesmøderne i Odense det vanskeligt for hende. 

Der blev herefter drøftet mulighederne for at deltage på bestyrelsesmøderne digitalt, således flere 

medlemmer ville have lyst og mulighed for at stille op til bestyrelsen. Dette vil blive taget til 

eftertragtning. 



Valg af revisor 

Vi fortsætter med Sønderup Revisorer. 

Eventuelt 

Intet eventuelt og ingen havde i øvrigt bemærkninger. 

 

 


