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Generalforsamling i Trigeminus Foreningen,  
Lørdag d. 21. april 2018, kl. 14:30 – 16:00  

26.04.2018 
 

 

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

Antal deltagere: 56 (heraf 21 ægtefæller/samlevere).  
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1 Valg af dirigent 

John Jensen blev valgt som dirigent. 

Dirigenten noterede, at indkaldelsen til generalforsamlingen med tilhørende bilag var ud-

sendt i 19. marts pr mail og nogle dage før pr brev. Vedtægternes frist på 14 dage var der-

med overholdt. Samtidigt ligger selve mødedagen (d. 21. april) inden for den forudsete peri-

ode (10/4 – 30/4). 

Generalforsamlingen blev således noteret som lovligt indkaldt. 

2 Valg af protokolfører 

Torben Gunge blev valgt som protokolfører. 
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3 Valg af stemmetællere  

Finn Hildebrandt og Bent Christensen blev valgt som stemmetællere. 

4 Formandens beretning (Årsberetning for 2017) 

Formanden (Lonni U. Jensen) resumerede foreningens aktiviteter i 2017, jævnfør vedlagte 

bilag. 

Beretningen blev taget til efterretning. 

5 Årsregnskab til godkendelse  

Sekretæren, Torben Gunge, gennemgik tallene fra det med indkaldelsen til generalforsam-

lingen medsendte Årsregnskab for 2017 og kommenterede bl.a.: 

INDTÆGTER: 

- Forøgelsen af indtægten ved donationer skyldes bl.a. bidrag fra forskellige tandlæge-

grupper, som foreningens formand har holdt foredrag for.  

- Tilskuddene fra Tips og Lotto Drifts- og Aktivitetspuljer gælder for perioden 1/7-17 – 

30/6-18.  De anførte tilskud til Generalforsamling og til Smerteforedrag er således først 

ved at blive brugt her i foråret 2018.   

- Især som følge af et forøget medlemstal er Driftspuljemidlerne blevet forhøjet i forhold 

til 2016 tallene. I øvrigt noteres, at vi i 2017 har opnået i alt kr 80.000 i støttemidler un-

der Aktivitetspuljen i forhold til kr 50.000 i budgettet. 

I alt oversteg indtægterne budgettet med godt 64.000 kr. 

UDGIFTER: 

- Det selvstændige samarbejde mellem Migræne- og Hovedpineforeningen og Trigeminus 

Foreningen, med navnet ”Hovedpinesagen”, er blevet indstillet, og efter en donation til 

Masteruddannelsen for Hovedpinelidelser og til en gave i forbindelse med det ny Ho-

vedpinecenter på Rigshospitalet, Glostrup, er restbeløbet krediteret de to deltagende for-

eninger (kr 557 for vor forenings del). 

- Under ”Kontingenter” var i budgettet ikke medtaget udgift til Falck Healthcare (psyko-

logisk hotline). Halvandet års medlemskab har alene ført til en enkelt telefonkontakt til 

organisationen, og medlemskabet er derfor blevet opsagt. 

- Årets ”Donationer” omfatter et aftalt bidrag til den ny Masteruddannelse samt bidrag til 

2 sygeplejerske fra Viborg og til en læge fra Dansk Hovedpinecenter til deltagelse i en 

international konference hvor bl.a. trigeminus neuralgi var på dagsordenen. 

- I forbindelse med punktet ”Diverse aktiviteter” opfordrede sidste års generalforsamling 

bestyrelsen til – med baggrund i opsparede midler - at afsætte yderligere kr 50.000 hertil, 

så beløbet kom op på i alt ca. kr 95.000. En ekstraordinær indsats blev derfor lavet over-

for tandlægerne, og de samlede udgifter til aktiviteter kom dermed på i alt kr 115.000. 

De samlede udgifter beløb sig dermed til ca. kr 270.000 eller knap 10.000 over budgettet. 

mailto:tn@trigeminus.dk
http://www.trigeminus.dk/


Trigeminus Foreningen   
 

 

 

 

 

180421 Generalforsamlingsreferat   side 3 af 5 

tn@trigeminus.dk www.trigeminus.dk www.forum.trigeminus.dk 

Regnskabets resultat blev hermed et underskud på minus 5.311 kr mod et budgetteret under-

skud på ca. kr 60.000. 

STATUS er herefter, at foreningens Balance er på kr 565.979, hvoraf alle midlerne er til-

gængelige.   

 

Årsrapporten blev godkendt.  

6 Budgetforslag til godkendelse  

Sekretæren omdelte bestyrelsens udkast til Budget og kommenterede bl.a.: 

INDTÆGTER: 

- Indtægtssiden er søgt budgetteret lidt konservativt, idet omfanget af tilskud fra Drifts- og 

Aktivitetspuljerne er usikre, og fordi nævnte puljers uddelingskriterier for 2018 er an-

nonceret bredere, således at flere foreninger forventes at kunne opnå tilskud. Dermed 

forventes det tilskud vi kan opnå, at blive lidt reduceret. 

De samlede indtægter er således budgetteret til ca. kr 238.000 mod ca. kr 264.000 i 2017. 

UDGIFTER: 

- Kontingenter er afstemt efter at vi ikke mere betaler til Falck Healthcare. 

- Punktet indeholder midler til indkøb af et regnskabsprogram til den ny kasserer. 

- Hjemmeside og Webhotel – Disse midler er afsat til oprettele af ny hjemmeside, idet det 

aktuelle program ikke længere vedligeholdes. 

- Forskning: Det her afsatte beløb indeholder bl.a. det årlige tilskud på kr 25.000, som for-

eningen har givet tilsagn om at ville yde til den ny Masteruddannelse af neurologer frem 

til og med 2019. 

- Nye Aktiviteter: Her foreslås reserveret kr 30.000 

De samlede udgifter er således budgettet til ca. kr 276.000, og det forventede resultat for 

2018 er et underskud på ca. kr 37.500. 

 

Budgettet blev vedtaget. 

7 Fastsættelse af kontingent 

Kontingentet blev fasthold uændret til: 

Kr 200/år for enkeltmedlemmer, kr 250 for par, kr 500 for virksomheder (hvor vi dog ikke 

pt. har nogen medlemmer).  

8 Eventuelt indkomne forslag 

Der er ikke indkommet nogen forslag til behandling på generalforsamlingen. 

mailto:tn@trigeminus.dk
http://www.trigeminus.dk/


Trigeminus Foreningen   
 

 

 

 

 

180421 Generalforsamlingsreferat   side 4 af 5 

tn@trigeminus.dk www.trigeminus.dk www.forum.trigeminus.dk 

9 Valg af bestyrelsesmedlemmer 

Bestyrelsen består pt. af Lonni U. Jensen (formand), Helene Larsen (næstformand), Kirsten 

Frausing (kasserer), Ulla Baggesgaard (Forum-debatside), Arne Lind samt af Torben Gunge 

(sekretær). 

(For god ordens skyld skal noteres, at ovennævnte funktioner var de i det forløbne år gæl-

dende, idet den ny bestyrelse konstituerer sig efter generalforsamlingen.) 

Ulla Baggesgaard og Kirsten Frausing er på valg, men på grund af sygdom ønskes begge 

poster nybesat.  

Bestyrelsen indstillede Povl Holm, som sidste år blev valgt som revisorsuppleant, til besty-

relsen. 

Bestyrelsen opfordrede de øvrige deltagere – gerne en ægtefælle eller en samlever til en tri-

geminus ramt – til at stille op til bestyrelsen.  

Anne-Grethe Andersen meldte sig. 

Povl Holm og Anne-Grethe Andersen blev valgt. 

10 Valg af bestyrelsessuppleanter (i alt 2).  

Valgperioden for suppleanterne er på 1 år, og Bent Christensen og Kirsten Frausing (den tid-

ligere kasserer) stillede sig til rådighed herfor,  

Begge ovenstående blev valgt. 

11 Valg af kritisk revisor.  

Aktuel revisor (Vivi Høxbroe) er sygdomsramt og stiller ikke op. 

Kristinn (kaldenavn: Steen) Snorrason stillede op og blev valgt. 

12 Valg af kritisk revisorsuppleant 

Peter Dollerup stillede sig til rådighed herfor og blev valgt. 

13 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. Samtidigt 

blev dagen den 13. april foreslået. 

14 Eventuelt 

14.1 Persondataforordningen 

Sekretæren oplyste at foreningen fra 25. maj vil blive underlagt en ny ”Persondataforord-

ning”, hvilket medfører, at foreningen skal dokumentere, hvordan den beskytter personføl-

somme data, og at den overfor medlemmerne skal offentligøre foreningens politik herfor. 
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Specielt de data, der indsamles via foreningens spørgeskemaer må karakteriseres som så-

danne "personfølsomme oplysninger", som foreningen - selv om data allerede i dag behand-
les fortroligt - skal formulere en politik omkring opbevarelse og sletning af.

14.2 App tit hjætp til at huske sin medicin

Povl Holm oplyste, at der findes en App (Drugstar), med hvilken det er muligt at fii en lille
reminder, hver gang man skal tage sin medicin. Ved at bruge denne App kan man samtidigt
yde økonomisk støtte til den patientforening, man geme vil støtte, idet App'en gennem for-
skellige indsamlede midler giver et bidrag for hver gang, man er blevet mindet om sin medi-
cin.

Nærmere oplysninger kan f;ls ved at gå ind på adressen: https://rvww.drugstars.con/dk/.

Povl opfordrede foreningen til at undersøge denne mulighed og at melde foreningen til, og
derefter vende tilbage til medlemmerne med vejledning i, hvordan de kan støtte foreningen
ved brug af nærmte App.

Foreningen vil overveje og vende tilbage til medlemmerne.

,./
/ l.rL- Ur**/^

Referent, Torben Gunge Jensen
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