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Dagsorden: 

Valg af dirigent og referent 

Marcus blev valgt som dirigent. 

Kristina blev valgt som referent. 

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

indvarslet.  

Beretning til godkendelse 

Marcus opsummerede ledelsesberetningen på årsregnskabets side 5. 

Foredraget med Morten Rune Blichfeldt-Eckhardt var meget lærerigt, og det var en hyggelig aften 

med over 20 tilmeldte. Bestyrelsen glæder sig til at repræsentere nye foredrag i løbet af 2021. 

Bestyrelsen håber snart, at caféerne kan åbne igen. Under nedlukningen har nogle dog været 

kreative og har forsøgt at afholde møderne virtuelt. 

Ingen havde indvendinger imod beretningen, og beretningen blev godkendt. 

Fremlæggelse af revideret regnskab 

Regnskabet er forinden generalforsamlingen sendt ud til de deltagende medlemmer.  

Marcus gennemgik regnskabet. 

Af resultatopgørelsen fremgår det bl.a., at der i 2020 har været lidt færre indtægter end i 2019. Dog 

har der også været væsentligt mindre materialeforbrug i 2020. Resultatet er i minus, hvilket 

skyldes, at vi har hensat nogle midler fra 2018 og 2019 til at bruge i 2019 og 2020. 

Af noterne fremgår det, at vi har fået færre midler ind ved kontingenter, hvilket skyldes, at 

kontingentbetaling blev sat ned. 

Tilskuddet fra Sundheds- og Ældreministeriet er også mindre i 2020 end i 2019, men foreningen 

har en sund økonomi, og vi mener, tilskuddet er tilstrækkeligt. 

Materialeforbrug dækker over filmprojektet. 

Driftsomkostninger, som består i driften af caféerne, er stort set identisk med 2019. 

Salgsfremmende omkostninger, som består i møder og bestyrelsesmøder, er dalet grundet Covid-

19 situationen, og de fleste møder er derfor blevet afholdt virtuelt i stedet for fysisk. 



Administrationsomkostningerne øget grundet flere udgifter til porto, anskaffelsen af 

Whiplashtelefonen m.v. 

Ingen havde indvendinger mod regnskabet, og regnskabet godkendes. 

Indkomne forslag 

Der er ikke kommet nogen nye forslag. 

Fastsættelse af kontingent 

Ingen nedsættelse. 

Valg af bestyrelse inklusive suppleanter 

Tre bestyrelsesmedlemmer er på valg – Lone Hans, Jonas Nehm og Thea Brinkmann. De ønsker 

alle at genopstille. 

Der er ikke andre, der ønsker at stille op til bestyrelsen. Lone, Jonas og Thea blev genvalgt. 

Bestyrelsen består nu af: Sara Maria Grau (formand), Marcus Wils Lorentzen (næstformand), 

Kristina Fausing Kylkjær (kasserer), Lone Hans, Jonas Nehm og Thea Brinkmann. 

Suppleanter: Søren – Vi har ikke hørt, om han genopstiller. 

Anne S. vil gerne stille op til suppleant, og vil også gerne deltage på bestyrelsesmøderne, når det 

er muligt. Anne S. blev valgt som suppleant. 

Tina N. vil gerne hjælpe til som frivillig. Evt. med café i Viborg eller som ambassadør. 

Tina og Anne ønsker en større udbredelse af viden om whiplash og Whiplashforeningen. 

Hjemmesiden og Whiplashguiden har været et godt redskab. 

Valg af revisor 

Vi fortsætter med Sønderup Revisorer. 

Eventuelt 

Anne S. fortalte lidt om sig selv og sine erfaringer som whiplashskadet. 

Der var i øvrigt en drøftelse af, hvilke erfaringer andre har gjort sig i deres forløb som 

whiplashskadet. Der var et forslag om en liste over speciallæger, der anerkender whiplash. Dette 

er dog prøvet før, men denne blev desværre ikke ajourført. 

Ingen havde i øvrigt bemærkninger. 

 

 

 


