Referat fra Whiplashforeningens generalforsamling den 2. april 2022 i Odense

Medlemmer havde mulighed for at følge generalforsamlingen virtuelt.

Formand Sara Maria Grau bød velkommen og foreslog herefter Thea L. Brinkmann som
dirigent. Lone blev valgt som referent.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen
offentliggørelse i seneste WhiplashNyt.

var

lovligt

indvarslet,

ved

Formandens beretning:
Året 2021 har - ligesom i 2020 - været præget af coronaens tag på samfundet.
Nedlukningerne har sat begrænsninger for Whiplashforeningens aktiviteter, hvilket
blandt andet har betydet, at whiplash-caféerne ikke i samme omfang har været aktive
eller har kunnet byde medlemmer velkomne til en snak. Vi håber imidlertid på, at vi
nærmer os en normaliseret tilstand i 2022, så vi for alvor har mulighed for at mødes
igen.
Coronaen har ligeledes fået os til at indse, at vi kan tilbyde en hensigtsmæssig virtuel
løsning til de medlemmer, som ønsker at deltage i Whiplashforeningens arrangementer
men som ikke har muligheden for fysisk at deltage.
Vi forsøgte os med en blanding af fysisk og virtuelt deltagende medlemmer første gang,
da vi i september 2021 afholdt et foredrag med overlæge, forsker og forfatter Bente
Klarlund. Foredraget tog afsæt i Bente Klarlunds nye bog 'Yngre med årene' og havde
fokus på, hvordan sundhed eventuelt kan påvirke og bedre livskvaliteten for
piskesmældsramte og folk med kroniske smerter. Ud over at være fyldt med humor,
synes bestyrelsen, at foredraget var yderst vellykket. Desuden fik vi positive
tilbagemeldinger på den virtuelle løsning, hvorfor bestyrelsen vil fortsætte med at
tilbyde denne løsning til de arrangementer i fremtiden, hvor det giver mening.
I 2021 har vi i foreningen fortsat haft fokus på at yde støtte og rådgivning til
piskesmældsramte, ligesom vi har arbejdet med at udbrede viden, forståelse og
erfaringer om whiplash til dem, som selv måtte være blevet piskesmældsramt,
pårørende samt andre interesserede. Det har vi blandt andet gennem vores
hjemmeside,
facebookside,
caféer,
telefontid,
juridiske
rådgivningsteam,
socialrådgivning og foredrag. Der var endvidere et ønske om deltagelse i et svensk
seminar om instabilitet, men det var desværre ikke muligt. Som et alternativ - og for
at sikre, at vi hele tiden holder os ajour med, hvad der sker inden for whiplashområdet
- fik vi imidlertid tilsendt en optagelse af alle oplæggene fra seminaret.
Whiplashguiden, der blev lanceret i 2019, er nået ud til mange, og vi oplever fortsat en
glæde over og interesse for filmene, der er produceret med støtte fra Offerfonden. Det

har været vigtigt for foreningen at vedligeholde guiden og den nye hjemmeside, der
blev lavet i forbindelse med projektet. Retrospect Film har været tilkoblet filmprojektet
og stod i den forbindelse også for udbredelse af guiden, herunder reklame på Facebook
og hjemmeside. Omkostningerne blev under filmprojektet betalt af midler fra
Offerfonden. I forbindelse med formand Sara Maria Graus barsel bistod Retrospect Film
også med udarbejdelsen af Whiplashnyt. Retrospect Films arbejde har medvirket til et
løft af bladet samt foreningens synlighed, herunder foreningens muligheder for at
udbrede viden, forståelse og erfaringer til whiplashramte, pårørende og andre
interesserede. Vi besluttede derfor at fortsætte samarbejdet med Retrospect Film efter
udløbet af aftalen under filmprojektet.

Foreningens blad, WhiplashNyt, har i 2021 fået nyt layout således, at det nu bliver
udgivet i den større A4- format (i stedet for A5), hvilket vi på medlemmernes vegne er
meget begejstrede for, idet vi har haft i sigte at gøre læseoplevelsen bedre for især den
store del af vores medlemmer, som døjer med kognitive gener. Bladet er fortsat blevet
udsendt til foreningens medlemmer kvartalsvist med artikler, der har til formål at
bidrage med aktuelle nyheder og oplysninger om vores aktiviteter.
På Facebook er aktiviteten som altid stor, og vi tilskynder vore medlemmer til fortsat at
være aktive og behjælpelig overfor hinanden med deling af egne erfaringer og støtte.
Formandens beretning blev herefter godkendt.

Fremlæggelse af revideret regnskab:
Kasserer Kristina Fausing Kylkjær gennemgår og uddyber regnskabet. Regnskabet
udviser et kalkuleret underskud på kr. 27.390. Kontingentindtægterne er på kr. 57.250,
hvilket stemmer nogenlunde overens med kontingentindtægterne i 2020. Tilskud fra
Sundheds- og Ældreministeriet på kr. 86.229 er mindre i forhold til 2020, men dette
kan forklares med, at filmprojektet til Whiplashguiden er afsluttet, så det udløser mindre
tilskud. Samtidig er materialeforbruget reduceret til 0 kr.
Administrationsomkostningerne kr. 126.687 er i forhold til 2020 en del større, da der
har været honorarer til foredragsholdere og andet bistands- og konsulentarbejde. De
likvide beholdninger ved udgangen af 2021 var på kr. 378.470, hvilket er samme
størrelsesorden som beholdningerne ved udgangen 2020.
Foreningens egenkapital udgør pr. 31.12.2021 kr. 461.199.
Regnskabet blev godkendt.

Indkomne forslag:
Der var ingen indkomne forslag.

Fastsættelse af kontingent:
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent, og dette blev godkendt og vedtaget.
Kontingenternes størrelse er uændret pr. år således:
Enkelt kontingent

kr. 150,00

Familiekontingent

kr. 250,00

Firmakontingent

kr. 350,00

Valg af bestyrelse, inklusive suppleanter:
På valg er:
Sara Maria Grau (ønsker genvalg)
Kristina Fausing Kylkjær (ønsker genvalg)
Marcus Wills Lorenzen (ønsker ikke genvalg)

Lotte Ankjær ønsker at opstille og blev valgt.
Bestyrelsen ser efter konstitueringen efter generalforsamlingen således ud:
Sara Maria Grau

- Formand

Lotte Ankjær

- Næstformand

Kristina Fausing Kylkjær

- Kasserer

Jonas Nehm
Thea Lindberg Brinkmann
Lone Hans

Suppleanter lykkedes det ikke at få valgt til bestyrelsen.

Valg af revisor:
Det blev besluttet at fortsætte med Sønderup Revisorer.

Eventuelt:
Ideer fremsat for, at der skal sættes fokus på lavenergiskader.

Der var spørgsmål omkring om man går glip af noget, når man ikke er på Facebook,
men til dette blev konklusionen, at det mest er et Forum til at udveksle erfaringer
omkring hjælpemidler, behandlere osv., og at foreningen gennem WhiplashNyt forsøger
at få alt det vigtigste og relevante ud til alle medlemmer.
Generalforsamlingen blev herefter afsluttet.

2. april 2022/referent Lone Hans

