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Generalforsamling i Trigeminus Foreningen,  
Lørdag d. 25. april 2015, kl. 14:45 –  16:20 

04.05.2015 

 

Mødet blev afholdt på Fangel Kro og Hotel, fangelvej 55, 5260 Odense S 

Antal deltagere: 52 (heraf 21 ægtefællemedlemmer) 
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1 Valg af dirigent 

John Jensen blev valgt som dirigent. 

Dirigenten noterede, at indkaldelsen til generalforsamlingen var udsendt d. 4. april og ved-

lagt kopi af årsregnskabet, og at vedtægternes frist på 14 dage dermed var overholdt. 

Generalforsamlingen blev således accepteret som lovligt indkaldt. 
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2 Valg af protokolfører 

Torben Gunge blev valgt som protokolfører 

3 Valg af stemmetællere  

Arne Lind og Finn Hildebrandt blev valgt som stemmetællere. 

4 Formandens beretning (Årsberetning for 2014) 

Formanden (Lonni U. Jensen) resumerede foreningens aktiviteter i 2014, jævnfør vedlagte 

bilag. 

Beretningen blev taget til efterretning. 

5 Årsrapport til godkendelse  

Kasseren, Kirsten Frausing, henviste til den med indkaldelsen til generalforsamlingen med-

sendte Årsrapport med regnskabstal for 2014. Rapporten udviser et overskud på kr. 28.661.   

Årsrapporten blev godkendt.  

6 Budgetforslag til godkendelse  

Lonni henviste til det med indkaldelsen vedlagte budgetudkast. Særlig henvistes til punktet 

”Aktiviteter med de andre foreninger” på kr 50.000, som der redegøres nærmere for under 

punkt 8 nedenfor. Med forudsætningen at dette punkt ville blive godkendt (eller reguleret) 

under punkt 8, blev budgettet vedtaget. 

(Det omtalte punkt blev efterfølgende vedtaget, jf. pkt. 8 nedenfor, og det godkendte budget 

vedlægges.) 

7 Fastsættelse af kontingent 

Kontingentet blev fasthold uændret til: 

Kr 200/år for enkeltmedlemmer, kr 250 for par, kr 500 for virksomheder 

8 Eventuelt indkomne forslag 

8.1 Mulig deltagelse i fælleseuropæisk indsamlingskampagne under EHA 

Sekretæren redegjorde for det med indkaldelsen udsendte bilag omkring den planlagte op-

lysnings- og indsamlingskampagne i samarbejde med European Headache Alliance (EHA).  

Formålet er på sigt, at gøre Hovedpinelidelserne kendte og at forsøge at give indsamlingerne 

status som de aktuelt kendte indsamlinger til Gigtforeningen, Skleroseforeningen, m.fl. 

Efterfølgende har patientforeningerne i Hovedpinesagen (Migræne- og Hovedpineforenin-

gen samt Trigeminus Foreningen) drøftet forskellige aktiviteter, der kunne sættes i værk, og 

foreløbigt vedtaget, at følgende aktiviteter ville blive forsøgt tilknyttet indsamlingen: 

- Det forventede møde for hovedpinepatienter på Dansk Hovedpinecenter til efteråret. 
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- Et foredragsarrangement for hovedpinepatienter i samarbejde med Odense Universitets-

hospital, planlagt til februar 2016. 

- Et ”løb”, hvor deltagerne (især via Facebook) skulle forsøge at få venner og andre til at 

give støttebeløb, ud fra devisen - jo mere støtte – jo længere vil jeg løbe (eller gå). 

De planlagte løbslængder, er respektive ca. 1/8, 1/4 og 1/2 maraton. 

Det er til planlægning, annoncering og forberedelse af facebook side, for sådanne tiltag, 

samt til opdatering af hjemmesiden, så den kan henvise til de relevante sider og aktiviteter 

oprettet af EHA, at bestyrelsen beder om fuldmagt til at anvende op til kr. 50.000.  

Forhåbentligt vil aktiviteterne efterfølgende give overskud, hvorfor nævnte beløb blot for-

ventes at være et udlæg. 

Bestyrelsen blev enstemmigt bemyndiget til at gå videre med sagen, og til i fornødent om-

fang at investere de omtalte midler. 

8.2 Eventuelle yderligere forslag 

Der var ikke indkommet flere forslag til behandling.  

9 Valg af Bestyrelsesformand:  

Lonni Uttenthal Jensen blev valgt foråret 2013 for en 2-årig periode og er på valg. Lonni accepterer 

genvalg.  

Lonni blev genvalgt. 

10 Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer 

Foruden formanden består bestyrelsen pt. af Kirsten Frausing (kasserer), Helene Larsen 

(næstformand), Torben Gunge (sekretær), samt Ulla Baggesgaard (Forum-debatside). 

Helene Larsen og Torben Gunge er på valg. Begge accepterer genvalg.  

Helene Larsen og Torben Gunge blev genvalgt. 

11 Valg af bestyrelsessuppleanter (i alt 2).  

Begge suppleanter (Ole Bjørn Nielsen og Jonna Sørensen) blev valgt 2014 for en 2-årig pe-

riode, og accepterer at fortsætte. 

12 Valg af kritisk revisor.  

Aktuel revisor (Vivi Høxbroe) er på valg, men accepterer at fortsætte.  

Vivi blev genvalgt. 

13 Valg af kritisk revisorsuppleant 

Arne Lind blev genvalgt som kritisk revisor suppleant. 
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14 Næste generalforsamling (sted for)
Lonni foreslog, at næsk generalforsamling igen skulle være i Odense, med mindre helt sær-

lige forhold skulle tale for et andet sted.

Der var enighed om, at Generalforsamlingen skulle tilstræbes aftroldt i Odense.

15 Eventuelt

15.1 Deltagere til Facebookgruppe i forbindelse med EHA-indsamlingen

Ulla Baggesgaard og Marianne Mai Rasmussen meldte sig som interesserede i forbindelse
med diverse Facebook-tiltag, som forventes at være påkrævede i forbindelse med den under
punkt 8a) omtalte indsamling.

15.2 Nyt spørgeskema

Lonni fortalte, at der var udarbejdet et særligt spørgeskema med spørgsmål til trigeminus pa-
tienter. Spørgeskemaet har været forelagt Dansk Hovedpineceilter, der har haft enkelte
kommentarer. Vi har lovet at give Hovedpinecenteret en tilbagemelding på resultatet. Dansk
Hovedpinecenter må dog ikke bruge resultaterne af en sådan undersøgelse direkte, men kan
aftrængig af resultaterne være interesserede i, om de selv skal følge op på nogle af spørgs-

målene.

Spørgeskemaet vil blive udsendt til alle medlemmer formentlig i løbet af maj måned.

15.3 Reklameobjekter for at øge kendskab til Trigeminusforeningen og for salgsindtægter

Lonni henviste til de uddelte nøgleringe, som imidlertid ikke havde været nogen salgssuc-
ces, men som dog netop havde tjent sig selv ind.

Der blev efterlyst andre forslag til mulige objekter, og en turkisblå sløjfe blev fundet mest
relevant. Imidlertid viste en forespørgsel (håndsoprækning) omkring deltagernes interesse i
en sådan eventuel sløjfe en meget begrænset interesse. Et medlem ville dog undersøge mu-
ligheden for at fremstille et "metalllm" til at hæfte pbtøj. Dette undersøges næflnere.

15.4 Om den aktuelle Facebookgruppe omkring trigeminus

Det blev for god ordens skyld noteret, at den aktuelle Facebookgruppe omkring trigeminus,
er beregnet på at deltagerne kan udveksle synspunkter. Facebookgruppen er ikke styret af
foreningen, og tegner ikke foreningen.

-o-

C*; (ul.-
Referent, Torben Gunge
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