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Generalforsamling i Trigeminus Foreningen,  
Lørdag d. ¨16. april 2016, kl. 14:45 –  16:15 

23.04.2016 

 

Mødet blev afholdt på Odd Fellow Palæet, Nonnebakken 1, 5000 Odense 

Antal deltagere: 36 (heraf 13 ægtefællemedlemmer). Endvidere var tilmeldt 6, der ikke mødte op.  
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1 Valg af dirigent 

John Jensen blev valgt som dirigent. 

Dirigenten noterede, at indkaldelsen til generalforsamlingen var udsendt d. 14. marts og ved-

lagt kopi af årsregnskabet. Vedtægternes frist på 14 dage var dermed overholdt. 

Generalforsamlingen blev således accepteret som lovligt indkaldt. 

2 Valg af protokolfører 

Torben Gunge blev valgt som protokolfører 
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3 Valg af stemmetællere  

Preben Sørensen og Finn Hildebrandt blev valgt som stemmetællere. 

4 Formandens beretning (Årsberetning for 2015) 

Formanden (Lonni U. Jensen) resumerede foreningens aktiviteter i 2016, 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 2015. Rapporten udviser et overskud på kr. 73.285, 

hvoraf dog kr 33.000 vedrører tilskud fra Tips og Lotto, som først bliver brugt og bogført 

udgiftsmæssigt i 2016.   

Årsrapporten blev godkendt.  

6 Budgetforslag til godkendelse  

Lonni henviste til det med indkaldelsen vedlagte budgetudkast.  

Supplerende hertil blev oplyst, at Trigeminus Foreningen havde fået en henvendelse fra 

Dansk Hovedpinecenter/Københavns Universitet om mulig støtte til en ny International Ma-

steruddannelse for hovedpinelidelser, som var under forberedelse. Under hensyn til forenin-

gens opsparede kapital. Var det bestyrelsens forslag, at foreningen skulle tilbyde at imøde-

komme dette ønske om støtte med kr 25.000 i hvert af de kommende 3 år (inkl. 2016). 

Budgettet blev vedtaget med denne tilføjelse. 

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 

Der var ikke indkommet særlige forslag til behandling.  

9 Valg af Bestyrelsesformand:  

Lonni Uttenthal Jensen blev valgt foråret 2015 for en 2-årig periode og er således ikke på 

valg.  

10 Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer 

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

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

Kirsten Frausing og Ulla Baggesgaard er på valg. Begge accepterer genvalg.  

Kirsten Frausing og Ulla Baggesgaard blev genvalgt. 
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11 Valg af bestyrelsessuppleanter (i alt 2).  

Jonna Sørensen, der blev valgt i 2014, blev genvalgt for en 2-årig periode. 

Lotte Fuglsang blev nyvalgt for en 1-årig periode. 

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. 

14 Næste generalforsamling (sted for) 

Lonni foreslog, at næste 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 afholdt i Odense. 

15 Eventuelt 

15.1 Forsøg med ny medicin mod trigeminus neuralgi 

Under Lars Bendtsens indlæg forud for generalforsamlingen blev deltagerne orienteret om, 

at et nyt medicinprodukt, som er udviklet direkte til trigeminus patienter, nu skulle overgå til 

”fase 3 afprøvning”. Dansk Hovedpinecenter ville blive indblandet i denne afprøvning, som 

blev forventet startet sidst på året, eller i begyndelsen af 2017. DHC ville således vende til-

bage på dette tidspunkt med henblik på at søge trigeminus patienter til disse forsøg. 

Trigeminus Foreningen ville selvsagt bakke op om disse forsøg, og opfordrede i øvrigt Glos-

trup til – i samarbejde med medicinudvikleren – også at få en aftale med et hospital i Jylland 

for at lette deltagelse af patienter herfra. 

Trigeminus Foreningens bestyrelse blev af generalforsamlingen opfordret til at holde projek-

tet under observation for at se, hvordan vi kunne støtte projektet. 

15.2 Hovedpinesagen / Vandretur på Hærvejen 

Lonni orienterede om det foreløbigt sidste store projekt, der er under forberedelse i samar-

bejde med Hovedpinesagen - Vandreturen på Hærvejen den 21. maj - med formålet at ud-

brede viden om hovedpinelidelser.  

Lonni understregede, at man godt kunne møde op til dagen i Jelling for at støtte sagen uden 

selv at deltage i selve vandringen. Tilmelding via www.spurto.com.  

Ligeledes henviste Lonni til indsamlingsmuligheden under BetterNow 

(https://dk.betternow.org/charities/hovedpinesagen).   
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15.3 "Visitkort" med info til omverdenen under TN-angreb

Lonni fremviste udkast til et lille kort, som man som TN-patient kunne "have i lommen" og

om nødvendigt vise til folk, som ville hjælpe, men som man ikke kunne svare på grund af
sine smerteangreb. Kortet vil senere blive udgivet formelt.

15.4 Om eventuel oprettelse af en TN-facebookside

Lonni spurgte til behovet for oprettelse af en facebookside, hvor TN-foreningen - i modsæt-

ning til den aktuelle private side - skulle styre kontakten med og informationerne til trigemi-
nus patienter og øwige interesserede på siden.

Der var kun begrænset interesse for et sådant tiltag, som ikke iværksættes p.t.

(u-1.-
Referent, Torben Gunge
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