Flauenskjold 20. april 2016
Referat fra den Ordinære generalforsamling i Cochlear Implant Foreningen – CIF
Lørdag den 16.april 2016 på HOTEL NYBORG STRAND, Østerøvej 2,5800 Nyborg
Der var mødt 28 til GF
GF blev afholdt iflg. vores vedtægter.
Den fungerende formand René Falk Jensen åbnede GF og der skulle så vælges en dirigent.
Valg af dirigent:
Der blev valgt dirigent – som blev Jannie Glæsner og hun konstaterer at GF var lovlig.
Forvarsel og indkaldelse.
Der blev valgt 2 stemmetæller
Hanne og Lone – de kom ikke i brug.
Valg af referent:
Der blev valgt en referent – Henrik Pedersen – han takkede for valget (der var ikke andre)
Formandsberetning:
Hun gav ordet til Renè som gennemgik formandsberetningen.
Han kom ind på at formanden havde trukket sig i februar.
Han sagde tak for den støtte fra flere medlemmer som syntes at det dejligt at nogle ville tage over
og forsætte med CIF.
Samt tak til den fungerende bestyrelse som har lavet et stort stykke arbejde for at videreføre CIF.
Han kom ind på hvad bestyrelsen havde arbejdet med siden den ekstraordinære GF.
Der er blevet afholdt 3 bestyrelsesmøder for at finde ud af hvad og hvordan de skulle komme
videre.
Økonomien ser fint ud selvom der ikke er lavet aftaler med sponsorer endnu men der arbejdes på
højtryk for at finde nogen.
Antal medlemmer i CIF pr. d. 13. april 2016 - 157 aktive, 38 støtte, og 2 æresmedlemmer.
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Netværksgrupper findes i Roskilde, Odense, Aalborg, Århus og Bornholm.
Fremadrettet vil der blive arbejdet på – medlemsbladet, arrangementer og sponsorer
Der var ingen spørgsmål til formandens beretning som blev godkendt.
Så gav dirigenten ordet til kasseren.
Revideret regnskab:
Sira forklarede hvordan regnskabet så ud for 2015 – det var godkendt af revisoren Dorthe
Nickelsen.
Der var ikke nogle som havde spørgsmål til regnskabet som der efter blev godkendt.
Der var ikke indkommet nogle forslag.
Bestyrelsen havde 3 ændringsforslag til vedtægterne:
1. § 3 stk. 4
”I lige år vælges formand samt evt. 2 medlemmer - i ulige år vælges sekretær og kasserer
samt evt. 1 medlem”
Ændres til: ”I lige år vælges formand samt evt. 2 medlemmer - i ulige år vælges en
kasserer samt evt. 0-2 bestyrelsesmedlemmer”
Begrundelsen for ændringen er at en sekretær ikke vælges men udpeges af bestyrelsen.
Forslaget blev godkendt af GF.
2. Ændring af §5 fra:
Forvarslet sendes direkte til alle medlemmer eller publiceres i Nyhedsbrevet
Ændres til:
Forvarslet publiceres på hjemmesiden, i medlemsbladet, på FB eller udsendes på mail. Til
medlemmer uden adgang til disse medier fremsendes forsvarslet på brev
Begrundelsen for ændringen var at der kunne spares på udgifter til porto/kuverter.
Forslaget blev godkendt af GF.
3. Ændring af §9 stk. 2
Bestyrelsen har ret til at slette evt. restanter af medlemslisten.
Ændres til:
”Bestyrelsen har ret til at slette evt. restanter fra medlemslisten efter 2 på hinanden
følgende rykkere med 1 mdr. mellemrum”
Forslaget blev godkendt af GF.
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Fastsættelse af kontingent 2016:
Kontingentet for 2016 vil være uændret
Aktive KR. 275,00 for alle CI-OPEREREDE
KR. 150,00 for alle STØTTE-MEDLEMMER

Valg til bestyrelse:
Følgende blev valgt til bestyrelsen:
Formand:
Næstformand:
Kasserer:
Bestyrelsesmedlemmer:

Rene Falk Jensen - frem til 2018
Anne Koch - frem til 2017
Sira Pedersen - frem til 2017
Henriette Klindt - frem til 2018
Kenneth Jensen - frem til 2017
Camilla Sabroe Larsen - frem til 2018

Som kasserer suppleant:
Karen Aggerholm.
Som bestyrelse suppleant:
Bente Jørgensen
Som revisor:
Dorthe Nickelsen
Som revisor suppleant:
Knud Erik Hansen
Eventuelt:
Under eventuelt var der mulighed for at stille spørgsmål – men der var ingen.
Dermed kunne dirigenten afslutte og gav derefter ordet til formanden.
Han takkede for god og rolig GF.
Dirigenten modtog vin som tak for rollen som dirigent.
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