Referat af ordinær generalforsamling i Landsforeningen Rett Syndrom
Afholdt lørdag d. 13. juni 2020kl. 16.00 på Hotel Svendborg – Centrumpladsen 1, 5700 Svendborg.
Medlemmer desuden online deltagende på Whereby.dk
Dagsorden
1: Valg af dirigent
2: Bestyrelsens beretning
3: Forelæggelse af det reviderede regnskab
4: Fastsættelse af kontingent
5: Valg af bestyrelsesmedlemmer
6: Valg af suppleanter
7: Valg af revisor
8: Behandling af indkomne forslag
9: Eventuelt

Referent: Heidi Sejr

1. Valg af dirigent
a. Jørgen er valgt
b. Generalforsamling er lovligt indvarslet
2. Bestyrelsens beretning
a. Gennemgang af årets aktiviteter, Forældre- og familieweekend – Hjemmeside, Finland, Rett
Nyt og bestyrelsesmøde (visionsweekend i Roskilde)
b. Arrangementer 2020: Kursusdag i Odense, Forældreweekend i Svendborg blev aflyst,
Familieweekend i Odder og Rett verdenskonference er udskudt til 2021
c. Sjældne diagnoser – Kirsten og Jesper stadig tilknyttet
d. LEV – Jørgen har siddet med – Det bliver skåret ned i antallet af medlemmer, men hvis man
ønsker at sidde med, kan man kontakte Jørgen. Der er blevet ansat flere konsulenterne i
kredsene til rådgivning af medlemmerne.
e. Medlemstal – 10 nye medlemskaber

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab
a. Heidi, kasserer, fremlægger regnskabet for 2019
b. Regnskabet er enstemmigt vedtaget.
4. Fastsættelse af kontingent
a. Bestyrelsen foreslår at bibeholde nuværende niveau
b. Forslaget er enstemmigt vedtaget
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
a. 3 bestyrelsesposter – 2 årig
i. Martin er trådt ud af bestyrelsen i utide og Pia, Suppleant, er trådt ind
ii. Heidi, Susanne og Winnie genopstiller
b. Valg af suppleant -2 årig
i. Jørgen stiller op
c. Alle er enstemmigt valgt
6. Valg af revisorer
a. Mads Larsen stiller op som intern revisor
b. Han er enstemmigt valgt
7. Behandling af indkomne forslag
a. Forslag om ændring af vedtægt i §2 foreningens formål
b. Forslaget er enstemmigt forkastet
8. Eventuelt
a. Forslag til udvikling af bestyrelsen videre arbejde af medlemmers interesser, herunder: En
årlig dagsworkshop for kommunikationslærer
i. Ask – Tobii kommunikationsnetværk både i Jylland/Fyn og Sjælland
ii. Hjemmeside – Mere ind omkring kommunikation
iii. Center for Rett vil gerne deltage, men kan ikke stå for det
iv. Mangler input fra medlemmerne om hvem kan vi indkalde…
v. Hvordan støtter vi de gamle rett børn, når forældrene dør (sorg og det at miste)
vi. Temadag /Kursusdag – efter oversættelse af guidelines
vii. Skriv til os rett@rett.dk

