
 

Referat af IC foreningens generalforsamling den 6. maj 2017 i Viby, Aarhus. 

 

1. Valg af dirigent.  

Flemming Bjerggård valgt som dirigent. 

Peter Rasmussen valgt som referent. 

Kasserer Gustav Susaa, Cecilie Endrerud og Sonja Steenberg Hansen valgt som stemmeudvalg. 

Dirigenten konstaterer, at Generalforsamlingen er lovligt indkaldt. Der er 14 stemmeberettigede til 

stede. Der er modtaget 13 gyldige fuldmagter. Der er desuden 4 pårørende uden stemmeret. 

Forretningsordenen er godkendt. (Se bilag 1) 

Dagsordenen er godkendt.  

2.  Formandens beretning fremlægges til godkendelse. 

Formanden fremlægger sin beretning. Hun meddeler i slutningen af beretningen, at hun ønsker at 

fratræde som IC foreningens formand med virkning fra dags dato.  

Peter takker Elly for hendes mangeårige indsats som formand for IC foreningen. 

Beretningen godkendt. (Se bilag 2) 

3. Kassererens reviderede regnskab fremlægges til godkendelse. 

Regnskabet godkendt. (Se bilag 3)  

Thomas Falborg opfordrede til en bedre opfølgning af forbruget på tilskudsmidlerne fra 
”Foreningen Sjældne Diagnoser”. Der er kun forbrugt 16.733 kr. ud af tilskudsbeløb 34.480 kr. 

4. Fremlæggelse af budgetforslag.   

(Se bilag 4) 

Budgettet godkendt med følgende bemærkninger: 
- kontingentet for år 2019 bør forhøjes og en øget tilgang af medlemmer er nødvendig for 
at   dække budgetunderskuddet. Flemming Bjerggaard spurgte til hvor foreningen ville finde penge 
til medlemsmøder, hvis der ikke blev tilført tilskudsmidler fra ”Foreningen Sjældne Diagnoser”.  I 
2016 er der brugt 16.733 kr. til medlemsmøder fra tilskudspuljen. 
 
 

 



5. Kontingentfastsættelse. 

Kontingentet forbliver uændret 250 kr. i 2018. Peter fra bestyrelsen erklærer, at bestyrelsen kritisk vil 

gennemgå budgettet, for at opnå bedre balance. Desuden vil bestyrelsen arbejde på at øge medlemstallet og 

sponsorindtægterne og derved bedre økonomien. 

6. Valg af formand.  

 Da Elly Jung har valgt at trække sig fra formandsposten bliver Lis Poulsen konstitueret som formand frem til 

næste generalforsamling. 

 

7. Valg af bestyrelse og suppleanter. 

 Iver Poulsen (Nordjylland) og Lene Rasmussen(Nordjylland) vælges som ordinære medlemmer af 

bestyrelsen. Inge Lise Dam Rasmussen og Peter Rasmussen er ikke på valg i år og fortsætter som 

bestyrelsesmedlemmer. Jørgen Oldenborg (København) vælges som 1. suppleant og Cecilie Endrerud 

 (København) vælges som 2. suppleant.   

8. Valg af revisor og revisorsuppleant. 

 Bente Lorentzen genvalgt som revisor. Thomas Falborg vælges som revisorsuppleant. 

9. Behandling af indkomne forslag. Herunder forslag til vedtægtsændringer. 

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer vedtages som de foreligger.  

Ellys forslag til vedtægtsændringer modereres til "det skal tilstræbes" "bør". Vedtages. 

 De vedtagne vedtægter findes som bilag  5.  

10. Eventuelt 

1. Peter takker Gustav for en stor indsats som foreningens kasserer, - og som buffer og mægler i bestyrelsen. 

2. Elly takker medlemmerne for deltagelsen i Generalforsamlingen. 

 

Underskrift, dirigent:  

Underskrift, referent:  

 

 



 

 

Bilag 1: 

Forretningsorden for afholdelse af generalforsamling i IC foreningen  

1. Indkaldelse: 

Generalforsamlingen indkaldes efter retningslinjerne i vedtægternes § 4.  

2. Afvikling af generalforsamlingen: 

 Bestyrelsen fremsætter forslag til valg af dirigent, referent og stemmetællere. Dirigenten må ikke være 

medlem af bestyrelsen. Afstemning om valg af dirigent ledes af bestyrelsesformanden. 

Dirigenten påser, at indkaldelsen til generalforsamlingen er sket i overensstemmelse med foreningens 

vedtægter og forestår valg af referent og stemmetællere. Kassereren samt max. to valgte stemmetællere udgør 

stemmeudvalget. Dirigenten leder herefter mødet og træffer alle beslutninger om procedurespørgsmål. 

Dirigenten kan tillige afgøre fortolkningsspørgsmål. 

 Stemmeudvalget kontrollerer, hvor mange stemmeberettigede medlemmer der er til stede, samt antallet af 

gyldige fuldmagter, herunder underskrifternes gyldighed. Der noteres med navne, hvem og hvor mange 

"Generelle fuldmagter", "Generelle fuldmagter med særlig bemyndigelse"  samt "Specielle fuldmagter", der er 

godkendt. 

3. Stemmeberettigede 

Stemmeberettige på generalforsamlingen er medlemmer, hvis kontingent er betalt senest i forbindelse med 

generalforsamlingens start. 

4. Beslutningsdygtighed, stemmeflerhed 

 Afstemninger foregår ved håndsoprækning med mindre et medlem eller dirigenten begærer skriftlig 

afstemning. 

 Der kan stemmes ved fuldmagt. Fuldmagter skal være udformet, så det tydeligt er angivet, hvilke beføjelser 

fuldmagten overdrager. Der udsendes en gyldigt udformet fuldmagtsformular samt en vejledning sammen 

med indkaldelse til generalforsamlingen.  

Dirigenten og kassereren kontrollerer ved generalforsamlingens begyndelse fuldmagternes gyldighed. 

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen 

Valg af medlemmer til bestyrelsen foregår efter retningslinjerne i vedtægternes § 4 og 6. 

Valgbare er personer, der har indbetalt kontingent og senest på generalforsamlingen har meldt sig som 

kandidat. En person, der er fraværende, kan kun vælges såfremt der foreligger skriftligt tilsagn om at modtage 

valg. Genvalg kan finde sted.      

 Optælling af stemmerne foretages af stemmeudvalget.    

 Kampvalg foregår skriftligt. 

6. Referat fra generalforsamlingen: 



Formanden afleverer kopi af manuskript til "Formandens beretning" til referenten.  

Referenten fremsender snarest efter generalforsamlingen referatet til godkendelse hos dirigenten. 

Når referatet er endelig godkendt og underskrevet af referent og dirigent sendes referatet ud til alle 

medlemmer og gøres tilgængeligt på hjemmesiden.  

 

7. Vedtagelse og ændring af forretningsorden 

 

Forretningsordenen vedtages og kan ændres på generalforsamlingen ved simpelt flertal.   

 

 

 

Bilag 2 

Formandens beretning 

 

PRÆSENTATION 

Mit navn er Elly Jung, og jeg er formand for IC foreningen. 

De andre bestyrelsesmedlemmer, som også sidder her er: 

Lene - som er næstformand, og bl.a. tager sig af administration af medlemmer 

Inge Lise - bestyrelsesmedlem - der primært tager sig af hjemmesiden 

Peter - bestyrelsesmedlem - har bl.a. taget sig af de mange sekretæropgaver 

Og til sidst Gustav som er foreningens kasserer. 

 

IC FORENINGEN 

Antal betalende medlemmer pt. 44. 

Der er sket meget siden foreningen startede i 2003 og også i det forgangne år. Vi har 
været 5 bestyrelsesmedlemmer og har arbejdet hårdt for at foreningen skulle 
fremstå som et sted, hvor man trygt kan melde sig ind og blive taget i hånden, når 
man har daglige problemer med sin sygdom, og alligevel tale med nogen, der kender 
disse symptomer, og måske få noget trøst og vejledning, så man kan komme videre i 
dagligdagen. 

 

HJEMMESIDEN 



Der er sket en hel del på foreningens hjemmeside, som vi har prøvet at gøre mere 
overskuelig. Der er bl.a. kommet og vil komme mere information, og som et plus kan 
man stille spørgsmål direkte til foreningen og ligeledes søge om medlemskab. Derfor 
opfordrer vi vores medlemmer til hyppigt af konsultere foreningens hjemmeside. 

Den hovedansvarlige for IC foreningens hjemmeside er Inge Lise, og tak for det gode 
arbejde. 

 

FACEBOOK 

Facebook benyttes flittigt til at kommunikere med hinanden. Det er godt at have et 
sted, hvor medlemmerne kan skrive sammen om sygdom, oplevelser på hospital, hos 
egen læge, medicin, gode og dårlige oplevelser osv. Det er dog ikke alle vores 
medlemmer, der er på Facebook. 

Bestyrelsen har vedtaget nogle retningslinjer for anvendelsen af Facebook-gruppen: 

"IC foreningens Facebook-gruppe kan anvendes af alle godkendte medlemmer af 
gruppen. Der kan bringes alle relevante indlæg, der berører medlemmerne i forhold 
til IC samt i forhold til foreningens virke. Gruppens administrator kan fjerne indlæg, 
der ikke holder sig til et sobert sprogbrug, indlæg, der indeholder ukorrekte eller 
usaglige påstande eller voldsomme personlige udfald.” 

 

SJÆLDNE DIAGNOSER 

Fra Sjældne Diagnoser (den paraplyorganisation, vi er medlem af) har vi for 2016 fået 
Tips- og lottomidler på 34.000 kr. Disse penge blev bl.a. brugt til 2 meget givtige 
medlemsmøder i november 2016, samt et medlemsmøde i Odense i marts måned. 

Desværre har vi ikke formået at anvende alle pengene så vi er nødt til at returnere 
over 17.000 kr. Det beklager vi dybt, og fremover skal vi selvfølgelig have meget 
bedre styr på de tildelte midler, så vi udnytter dem fuldt ud til fordel for 
medlemmerne. 

For 2017 har vi indsendt den endelige ansøgning, og det forventes, at vi får 33.333 
kr., som vi vil bruge på flere medlemsmøder. Hvis der er nogle af jer medlemmer, der 
har forslag eller ideer til emner, så sig endelig frem, vi i bestyrelsen er modtagelige 
for alle forslag. 

 

PARAGRAF 18 

Vi har fået 2.000 kr. fra Aalborg kommune og 2.000 kr. fra Varde kommune. Det er vi 
selvfølgelig glade for, så er der flere penge, som vi også kan anvende på vores 
medlemmer. 



 

ERFA-GRUPPER 

I årets løb er det lykkedes at starte en erfagruppe på Fyn, så vi nu har 3 Erfa-grupper 
rundt om i landet: 1 i Nordjylland, 1 i København og omegn og 1 på Fyn. Meld dig til 
et Erfa-møde, og se om det er noget for dig. Datoerne finder du på hjemmesiden. Og 
vi vil rigtig gerne have flere medlemmer med. Der afholdes ca. 3 møder om året i 
hver gruppe. Det kan absolut anbefales. Bestyrelsen vil også i det kommende år 
arbejde for, at der bliver oprettet flere Erfa-grupper. 

 

MEDLEMSMØDER 

Der har i årets løb været afholdt i alt 4 medlemsmøder. 

På medlemsmødet den 5. november 2016 i København havde vi et fantastisk 
foredrag af Laila Breum, der er fysioterapeut med kvindelige underlivsgener som 
speciale, hvor hun især fokuserede på de sekundære smerter, man har som IC-
patient. Det var disse smerter Laila Breum gav anvisninger på, hvordan man gennem 
forskellige øvelser kan afhjælpe. Hun lagde vægt på vigtigheden af, at man som 
patient har viden om og forståelse for de fysiske sammenhænge, så man lettere selv 
kan gå ind og bearbejde smerterne. Laila Breum gav en grundig gennemgang af 
knibeøvelser, og viste også en række billeder med udspændings- og andre nyttige 
øvelser. Hun sagde bl.a. også, at massage på smertepunkterne ofte kan afhjælpe. 

På medlemsmødet den 19. november 2016 i Aarhus havde vi også den store 
oplevelse at have Laila Breum som foredragsholder. Og hun fik konstant stillet 
spørgsmål, som hun, på en professionel og forståelig måde, besvarede. De 
fremmødte oplevede et godt og lærerigt foredrag. Der var desuden udbytterig snak 
henover maden og senere kaffen. Tilslutningen kunne godt have været større, men 
som det så ofte sker med folk, der har IC, så er man nødt til at melde afbud i sidste 
øjeblik. 

Til medlemsmødet den 11. marts 2017 på Fyn var der rigtig god tilslutning. Vi mødtes 
på Møntergården i Odense, hvor vi fik en omvisning. Udstillingen, der beskriver ”Fyns 
historie, en by midt i verden”, handlede om, hvordan det var at være fynbo gennem 
tiden. Vi spiste frokost i Den gamle Kro, hvor vi fik en lækker platte og noget at drikke 
til. Til sidst ved kaffen samlede vi os i grupper, opdelt i kvinder og mænd, og formålet 
var at diskutere, hvordan det er at leve sammen med en, der har IC. Ved 
evalueringen var det ord, der blev anvendt flest gange, hjælp. 

Det 4. medlemsmøde har vi afholdt i dag med Edna Esager, som foredragsholder. Og 
som I forhåbentligt har fået et godt udbytte af. 

 



NYHEDSBREVE 

I 2016 har vi udsendt 3 Nyhedsbreve til vores medlemmer, hvilket også var 
bestyrelsens mål. Der er indtil videre i februar 2017 udsendt 1 Nyhedsbrev. Og vi vil 
endnu en gang opfordre vores medlemmer til at sende deres sygehistorie til 
bestyrelsen, så vi kan få den i Nyhedsbrevet, så andre medlemmer kan blive 
”klogere” på sygdommen og evt. selv sidde med netop et spørgsmål, der omhandler 
dette. Det er helt ok med os at du vil være anonym, det respekterer vi. Vi 
viderebringer ikke noget, som er fortroligt. 

 

SPØRGESKEMAER 

Der er udsendt spørgeskemaer til alle foreningens medlemmer, der handlede om 
vores sygdom. Og der er kommet rigtig mange tilbage. Tak for det. Konklusionen af 
spørgeskemaet sendes sammen med referatet her fra Generalforsamlingen. Stor tak 
til Peter for at samle og analysere det indsendte materiale, flot arbejde. 

 

KIRSTEN CEDERLUND 

Husk, at I kan kontakte Kirsten Cederlund, der kan fortælle jer en hel del om stomi, 
som hun nu har haft i rigtig mange år. Vi er meget glade for, at vi fortsat kan trække 
på hendes viden. Telefon 46 32 08 35. 

 

GENERALFORSAMLING 

Datoen for næste års generalforsamling og sted for afholdelse vil blive meddelt så 
hurtigt som muligt. Men nu er det vist København, der står for tur. 

 

GENERELT 

Så er der udarbejdet forretningsorden for generalforsamlingen og for bestyrelsen.  

 

MEDLEMMER AF BESTYRELSEN 

Desværre så er næstformand Lis Hansen og suppleant Anne Mette Hougaard udtrådt 
af bestyrelsen, og samtidig har de også meldt sig helt ud af IC foreningen. Og 
derudover så ønsker kasserer Gustav Susaa ikke genvalg. Det er en enorm støtte 
disse personer har givet mig, og det vil jeg hermed udtrykke min glæde over. 
Derudover vil jeg takke Inge Lise, Lene og Peter, for det arbejde de også har udført i 
årets løb. 

 

Så vil jeg sige nogle ord om mig selv: 



Jeg har været formand i ca. 10 år. Jeg har brugt rigtig mange timer på det, så godt 
som hver dag og det kan man kun, når man brænder for det. Man bliver heller ikke 
rig af det, kun rig på glæder ved at kunne hjælpe andre, der har denne lidelse. Jeg 
sagde noget lignende sidste år - og jeg mener det fortsat. 

Men, jeg har endnu en gang fået et tilbud fra en verdensomspændende virksomhed 
om at blive projektleder på en større sag, som skal oversættes til mange sprog. Jeg 
har før sagt nej tak, men denne gang har jeg sagt ja til tilbuddet. Det er et kæmpe 
projekt, så næsten al min tid vil gå med det. Så derfor forlader jeg IC foreningen med 
en tak for alle årene. 

 

Og jeg vil nu give ordet til dirigenten. 

 

Bilag 3 



 



Bilag 4 

 

 

 

 

 



Bilag 5 

Vedtægter for IC foreningen 

§1. 

NAVN: 

Foreningens navn: IC foreningen – Forkortelse for Interstitiel Cystitis. 

§2. 

FORENINGENS FORMÅL: 

1. Yde støtte til patienter og pårørende med information og rådgivning. 
2. Udbrede kendskab til sygdommen, herunder behandling, og derved skabe forståelse i samfundet. 
3. Kontakt med relevante foreninger, men også foreninger i andre lande. 
4. Etablere netværk, f.eks. grupper og via internet, såsom Facebook. 

§3. 

MEDLEMSKAB OG KONTINGENT: 

1. Alle interesserede kan optages som medlemmer. Medlemskab er betinget af indbetalt kontingent. 
2. Der kan tegnes følgende medlemskaber: Ordinært medlemskab samt medlemskab for virksomheder. 

Ordinære medlemmer er stemmeberettigede og er valgbare til bestyrelsen. 
3. Tilskud til foreningen medfører ikke automatisk medlemskab, medmindre det ønskes. 
4. Udøver et medlem skadelig virksomhed, kan medlemmet suspenderes ved beslutning i bestyrelsen, hvilket 

skal forelægges på førstkommende generalforsamling. 
5. Kontingentets størrelse fastsættes for et år ad gangen og vedtages på generalforsamlingen. 
6. Intet medlem hæfter for andet end sit kontingent. 

§4. 

GENERALFORSAMLING: 

1. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Der afholdes generalforsamling hvert år i 
tidsrummet 1. april til 31. maj. Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens bestemmelse 
eller efter krav fra 1/3 af medlemmerne. 

2. Generalforsamlingen holdes på et centralt sted på skift i de forskellige landsdele under hensyntagen til 
medlemmernes geografiske fordeling. 

3. Indkaldelse til generalforsamling skal ske ved direkte meddelelse til hvert enkelt medlem pr. mail eller brev 
med dagsorden. Indkaldelse skal ske senest 4 uger før ordinær generalforsamling og senest 8 dage før en 
ekstraordinær generalforsamling. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske senest 14 dage 
efter kravets fremkomst til bestyrelsen. 

4. Generalforsamling og afstemning ledes af dirigenten. 
5. Stemme- og valgret er betinget af betalt kontingent. 
6. Afstemning kan foregå ved håndsoprækning, men skal ske skriftligt, hvis et medlem eller dirigenten 

forlanger det. 
7. Alle afstemninger afgøres ved almindelig stemmeflertal blandt de tilstedeværende medlemmer og 

eventuelle fuldmagter, som inden mødets begyndelse er afleveret og godkendt af dirigenten. 
8. Vedtægtsændringer kræver dog 2/3 majoritet. 
9. Der kan stemmes ved fuldmagt, som kan være udstedt generelt eller begrænset til et eller flere punkter, 

som for eksempel valg af formand elle bestyrelse. Der udsendes en gyldigt udformet fuldmagtsformular 
samt en vejledning sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen. 

10. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, herunder forslag til bestyrelsen, må være 
formanden i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen. 



11. Vedtægtsændringer kan kun ske, såfremt det ved indkaldelse til generalforsamlingen er meddelt, at dette 
punkt er på dagsordenen. Forslagene fremsendes pr. mail eller brev til medlemmerne senest 14 dage før 
generalforsamlingen. 

12. Valgbar ved personvalg, som skal holdes på generalforsamlingen, er ethvert medlem, der har stemme- og 
valgret ifølge vedtægterne, og som har meldt sig som kandidat senest på generalforsamlingen, inden 
dirigenten erklærer tilmeldingen for afsluttet. En person, der er fraværende kan kun vælges, såfremt der 
foreligger skriftligt tilsagn om at modtage valg. 

13. Revisor og revisorsuppleant skal om muligt søges uden for medlemskredsen. 
14. Der skal skrives referat fra generalforsamlingen, hvoraf det vedtagne fremgår. 

§5 

Opløsning af foreningen kan kun vedtages på en i dette øjemed indkaldt ekstraordinær generalforsamling, og kun 
når 3/4 af foreningens medlemmer stemmer derfor. Vedtages det at opløse foreningen, træffer bestyrelsen 
beslutning om anvendelse af foreningens midler til fremme af foreningens formål eller dermed beslægtet formål. 

§6 

BESTYRELSEN: 

1. Foreningens ledelse varetages af bestyrelsen. Suppleanter må meget gerne deltage i bestyrelsesmøder, 
men har ikke stemmeret. 

2. Formanden vælges på generalforsamlingen for 3 år ad gangen. 
3. Bestyrelsen kan minimum bestå af 3 og maksimalt af 7 medlemmer inkl. 2 suppleanter valgt på 

generalforsamlingen. 
4. De øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen. 
5. Genvalg kan finde sted. 
6. Det bør tilstræbes, at minimum halvdelen af bestyrelsen udgøres af ic-patienter. 
7. Det bør tilstræbes at der sker en geografisk spredning af bestyrelsesmedlemmerne, så de forskellige 

landsdele er repræsenteret i bestyrelsen. 
8. Foreningen tegnes udadtil af formanden og i dennes fravær af næstformanden. 
9. Bestyrelsesposter og andre tillidshverv i foreningen er ulønnede. 

  

§7 

1. Bestyrelsen fordeler selv posterne i bestyrelsen. Næstformand, kasserer mv. 
2. Bestyrelsens beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formanden 

og i hans/hendes fravær næstformandens stemme udslagsgivende. 
3. Der føres referat fra bestyrelsesmøder. 
4. Bestyrelsen holder møde mindst 3 gange årligt, samt når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer kræver det. 
5. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når enten formanden eller næstformanden er til stede, samt når 

indkaldelsen er udsendt senest 14 dage før mødet, og der er mindst 2/3 af de stemmeberettige 
medlemmer tilstede. 

6. Såfremt et bestyrelsesmedlem er fraværende fra et bestyrelsesmøde indtræder 1. suppleanten som 
ordinært medlem med stemmeret på det pågældende møde. Hvis 1. suppleanten også er fraværende, eller 
der er to ordinære bestyrelsesmedlemmer fraværende, indtræder 2. suppleanten som bestyrelsesmedlem 
med stemmeret på det pågældende møde. 

7. Bestyrelsen kan rådføre sig med særlig sagkundskab, når dette er påkrævet. 
8. Bestyrelsen kan efter behov nedsætte ad hoc-grupper til at løse enkeltstående opgaver. Bestyrelsen kan 

også bede enkeltmedlemmer om det samme. For hver opgave skal der udarbejdes en opgavebeskrivelse 
til den konkrete opgave, og medlemmerne skal orienteres om disse tiltag, så der gives mulighed for at 
komme med input til ad hoc-gruppen eller enkeltmedlemmet . 

§8 

DAGSORDEN TIL GENERALFORSAMLING: 

Dagsorden skal indeholde følgende punkter: 



1. Valg af dirigent. 
2. Formandens beretning fremlægges til godkendelse. 
3. Kassererens reviderede regnskab fremlægges til godkendelse. 
4. Fremlæggelse af budgetforslag. 
5. Kontingentfastsættelse. 
6. Valg af formand. 
7. Valg af bestyrelse, herunder suppleanter. 
8. Valg af revisor og revisorsuppleant. 
9. Behandling af indkomne forslag. 
10. Eventuelt. 

Således vedtaget på generalforsamling, 6. maj 2017 
Dirigent: Flemming Bjerggaard 
Referent: Peter Rasmussen 

  

 

 

 


