
Generalforsamling 2022 
 

Dagsorden:  

1. Valg af dirigent og referent  

Ingen fra foreningen melder sig frivilligt som dirigent, hvorfor bestyrelsen foreslår Martin 

Hildebrandt 

Endvidere foreslår bestyrelsen Laura H. Kristensen som referent.  

  

2. Formandens beretning  

Lægges op på Foreningens Facebookside.   

Kommentarer til Sanne? Nej. Godkendes med klapsalve. 

 

3. Beretning fra ESPKU 

Weekendmøde i oktober over Zoom vedrørende fremtidige behandlingsformer samt påvirkning 

af høje blodprøveværdier for gravide.  

ESPKU har derudover været i dialog om håndteringen af krisen i Ukraine.  

- Astrids beretning godkendes af klapsalve.  

 

Kirsten tager over og informere om, at det har været virtuel de seneste 2 år. Danmark er et 

økonomisk stærkt land og vil hjælpe hvor der kan hjælpes. Hertil hjælper Danmark både 

Rusland og Ukraine, der begge har brug for hjælp til håndtering af PKU patienter.  

Kirsten informerer om, at der er problemer for nogle medlemslande at acceptere at PKU alene 

ikke er en børnesygdom, men en livslang sygdom. Dette problem kommer i takt med, at flere og 

flere er velbehandlede voksne med PKU. ESPKU har som led heraf haft særlig fokus på voksne.  

Af følgende grund har der været fokus på navnlig gravide med PKU, da ikke alle lande har 

oplevet at have gravid patienter.  

Konferencen i 2021 var også virtuel, men referater/abstract kan findes på ESPKU hjemmeside.  

Det næste møde for ESPKU bliver den 27.-29. oktober 2022 i Sevilla, Spanien.   

  

4. Fremlæggelse af revideret regnskab 

Mario: Vi har fortsat ikke adgang til vores bankkonti, da der er problemer med overdragelsen 

med banken.  



Rigtig god support og dialog med revisoren. Helle har hjulpet en del i forbindelse med 

overdragelsen. Bestyrelsen har generelt drøftet, hvordan man kan gøre tingene på en smartere 

måde, og undersøger mulighederne herom.  

Regnskaberne er delt på foreningens hjemmeside. Regnskabet indeholder både passiver og 

aktiver for året.  

Det reviderede regnskab må siges at give et realistisk billede af Foreningens finansielle status. 

Hvis man kigger på de udgifter foreningen har haft, er det navnlig fra sidste generalforsamling 

og ”en dag med pku”. Derudover er der et honorar til revisoren og et gebyr til foreningens bank, 

Nordea. Dertil er der EDB-tilbehør, der indeholder opdatering af hjemmeside, og muligheden 

for at have en hjemmeside. Afsluttende er der diverse-posten, der omfatter bl.a. en 

sommerhustur for de ældre voksne med PKU.  

Mario informerer tilmed om et nyt IT-system, der gør det nemmere at håndtere de 

administrative ting i bestyrelsen. Det gør det generelt nemmere for bestyrelsen at holde overblik 

over foreningens medlemmer samt ikke at bruge unødvendig lang tid på behandling af data, 

således bestyrelsen kan bruge deres tid på vigtigere ting.  

 

Årsregnskabet godkendes af foreningen med klapsalve   

 

5. Fastlæggelse af næste års kontingent  

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent betaling.  

 

Godkendes af foreningen med klapsalve. 

  

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

Der er samlet 4, der ønsker at stille op til 3 pladser: 

  Laura H. Kristensen  

Sidsel Borum Poulsen  

Laura Momme 

Helle Munk 

De fremmødte foreningsmedlemmer stemmer. Afstemningen foregår ved simpelt stemmeflertal i 

medfør af selskabsloven § 105.  

Den nye bestyrelse består af: Sanne, Mario, Sidsel, Helle og Laura H.K.  



7. Valg af intern revisor 

Louise Rømer melder sig frivilligt!  

 

8. Valg af suppleanter  

Debbie Pells Gugerel (Modtager genvalg) 

Rikke Bregnhøj Bakken (Modtager genvalg) 

 

Genvælges og godkendes af den øvrige forening.  

 

9. Valg af E.S PKU repræsentant (videnskabelig repræsentant) 

Kirsten Kjær Ahring (Modtager genvalg) 

 

Genvælges og godkendes af den øvrige bestyrelse.  

 

10. Eventuelt 

Spørgsmål fra foreningens medlemmer:  

”Fonde, søges disse?”  

- Det korte svar er ja, men der er forskellige slags, herunder både private og offentlige.  

Når bestyrelsen søger disse, skal de være meget præcise og herefter kunne dokumentere, at 

pengene er bruges korrekt. 

Så snart bestyrelsen har en skabelon for hvordan fonde søges korrekt, vil processen blive 

nemmere samt hurtigere. Herefter vil og kan der søges flere fonde.  

Hvis der er nogle medlemmer i foreningen, der er interesseret i at søge fonde, vil bestyrelsen 

fuldt ud støtte dette. Det giver mening for bestyrelsen, at der er engagement herom fra 

medlemmerne også, hvis de har nogle bestemte ønsker.  

 

 

 

Lene har valgt at forlade bestyrelsen. Bestyrelsen takker for det hårde og flotte stykke arbejde, som 

Lene har bidraget med! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


