Trigeminus Foreningen
Indkaldelse til
Generalforsamling i Trigeminus Foreningen

August 2020

Søndag d. 27. september 2020, kl. 12:15 - ca. 16:30
Mødet afholdes på Restaurant Skovkanten, Odensevej 92, 5260 Odense S
Dagsorden
1.

Valg af dirigent

2.

Valg af referent

3.

Valg af stemmetællere

4.

Formandens beretning

5.

Årsregnskab til godkendelse

6.

Budgetforslag til godkendelse

7.

Fastsættelse af kontingent

8.

Indkomne forslag
 Opdatering af vedtægterne jf. vedlagte udkast.
 Eventuelt yderligt modtagne forslag (som skal være bestyrelen i hænde senest fredag den 4. september).
(Eventuelle forslag vil blive udsendt pr e-mail senest 14 dage før generalforsamlingen.)

9.

Valg af bestyrelsesmedlemmer
Bestyrelsen består pt. af Torben Gunge (formand), Steen Snorrason (kasserer, sekretær og bladredaktør),
Povl Holm (telefonsupport plus søgning af fondsmidler), Anne-Grethe Andersen (hjemmeside og medlemsliste), Heidi Westermann (Facebook/Sociale medier) samt Lenette Lodskou (forsendelse af materialer).
Povls, Anne-Grethes og Lenettes pladser er på valg. Heraf har Anne-Grethe samt den sidste år valgte suppleant, Lenette Lodskou, stillet sig til rådighed for genvalg.
For at forbedre arbejdsfordelingen foreslår bestyrelsen antallet af bestyrelsesmedlemmer udvidet til 7.
Jf. vedtægterne konstituerer den ny bestyrelse sig selv.

10. Valg af bestyrelsessuppleanter (i alt 2).
11. Valg af kritisk(e) revisor(er). Aktuel revisor (Majbritt Jensen) er på valg.
12. Valg af kritisk revisorsuppleant. Aktuel revisorsuppleant (Peter Dollerup) er på valg
13. Eventuelt
Torben Gunge
Bilag:

Udkast til ny vedtægter samt
Årsregnskab for 2019 (kopi ligger også på hjemmesidens medlemsdel)
(Eksisterende vedtægter, se evt.: https://trigeminus.dk/vedtaegter/)
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Trigeminus Foreningen
Supplerende bemærkninger
I fortsættelse af indkaldelsen til generalforsamlingen har vi den glæde at kunne invitere til et forudgående foredrag, ”Trigeminusneuralgi – behandling og forskning på Dansk Hovedpinecenter”, som
afholdes af læge og PhD, Anne Sofie Schott Andersen.
Der vil også blive lejlighed til at stille spørgsmål.
Programmet for mødedagen bliver således: (*ca-tider):
Kl. 11:45 – 12:15
Ankomst
Kl. 12:15 – 13:10
Frokost (3 stk. smørrebrød (anrettet) med en øl, vand eller et glas vin til).
Kl. 13:15 – 14:15*
Foredrag som introduceret ovenfor
Kl. 14:15 – 14:30
Kaffepause
Kl. 14:30 – 16:30*
Generalforsamling
Frokost inklusive en øl/vand eller et glas vin, samt efterfølgende kaffe og kage er gratis for medlemmer.
For gæster vil prisen være kr. 175.
(PS. Årskontingent for ægtefæller/samlevere er kr 50, så der er et alternativ).
Supplerende drikkevarer (øl, vand eller et glas vin) koster kr. 35.

Tilmelding,
med oplysning om antallet af deltagere, bedes (bl.a. af hensyn til frokost og arrangement af siddepladser) meddelt senest fredag den 18. september kl 18:00 til: email tn@trigeminus.dk eller SMS
6172 2111.
For de, der kommer med tog, vil der være mulighed for transport fra Odense St. til Restauration
Skovkanten. Mødested ved toppen af trappen fra perronen, senest kl. 11:55.
Dvs. for de der kommer fra Sjælland er seneste togankomst kl. 11:34, og for de der kommer vestfra
kl. 11:50.
Tilsvarende vil transport tilbage til stationen blive arrangeret med henblik på at kunne nå forbindelsen østpå kl. 16:53 og vestpå kl.17:10.
Interesserede i ovennævnte fælles transport bedes senest ved tilmeldingsfristens udløb meddele deres navn, antal, email-adresse og mobiltelefonnummer til tn@trigeminus.dk.

Torben Gunge
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