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1. Valg af dirigent 
Forslag:  
Anette Ellegaard Holmskov 
Valgt.  
 
2. Valg af referent 
Forslag:  
Mette Prangsgaard Andersen  
Valgt.  
 
3. Valg af stemmetællere 
Forslag:  
Kasper Tingkær 
Hanne Kjærsgaard 
Valgt.  
 
4. Godkendelse af stemmeberettigede og fuldmagter 
Dirigenten godkender, at der er 21 stemmeberettigede ordinære medlemmer af DepressionsForeningen 
tilstede, som i overensstemmelse med vedtægterne har betalt kontingent senest 14 dage før 
generalforsamlingen.  
 
Herudover er godkendt 2 skriftligt daterede fuldmagt fra fraværende ordinære medlemmer.  
 
5. Bestyrelsens beretning v. bestyrelsesformand Bodil Kornbek 
 



Formand Bodil Kornbek fremlægger bestyrelsens mundtlige beretning for foreningsåret 2016-2017. 
 
DepressionsForeningen er et fællesskab i bevægelse, og i foreningen kan vi tale om 3 typer af fællesskaber:  
 

• Det nære fællesskab i foreningen 

• Det tværgående fællesskab i foreningen 

• Det fællesskab vi har med andre.  
 
Det nære fællesskab er det, vi ser i vores lokalgrupper. De er helt centrale for det arbejde, vi gør i foreningen. 
I Århus har vi fx fået en ny ungegruppe, hvor man kan møde andre unge og udveksle erfaringer om, hvordan 
man håndterer sin sygdom. Ungearbejdet vil vi gerne se mere på fremover, så vi følger ungegruppen nøje og 
nysgerrigt. Vi vil gerne have, at unge også skal vide, at DepressionsForeningen er der for dem.  
 
Det nære fællesskab ses også på sommerhøjskolen. Efter sommeren var vi i tvivl om, vi havde midler til at 
gennemføre endnu et højskoleophold grundet manglende finasiering. Heldigvis er vi stort set lykkes med at 
fundraise til opholdet i 2017, hvilket vi er utrolig glade for. Højskolen er en stor del af DepressionsForeningen.  
 
Det tværgående fællesskab i foreningen  
Det tværgående fællesskab ses fx, når vi sidder her sammen til generalforsamlingen, når vi laver 
landsdækkende kampagner og mødes på frivilligkurser. Igen i år har vi haft stort fokus på uddannelse af 
DepressionsForeningens frivillige, og for første gang har vi i 2016 afholdt regionale frivilligkurser, hvilket vi 
gentager igen i år. Senest gik vi høje hjem fra frivilligkurset i februar 2017, og i DepressionsForeningen er vi 
opmærksomme på betydningen af, at vores frivillige mødes, og at vi kan imødekomme deres behov for 
uddannelse og supervision.  
 
Det fællesskab vi har med andre  
I fællesskab med andre deltager vi fx på det årlige Folkemøde på Bornholm. Her taler vi med andre om, 
hvordan vi kan forbedre vilkårene for foreningens målgruppe, og vi går i dialog med politikerne og sætter 
sammen med andre foreninger psykisk sygdom på dagsordenen. Vi kan klare mere, når vi står sammen med 
andre.  
 
Derudover har vi også et advisory bord, hvor vi drøfter nye tiltag med eksperter, der bl.a. ved noget om 
arbejdsmarkedet, kommunikation og behandling. Vi har dog også et endnu større udsyn end dette. Senest 
har vi fået et projekt i Nepal og midler til at etablere tre selvhjælpsgrupper i 2017 og udvide med yderligere 
to i 2018. Vi kan ikke rede hele verden, men vi vil gerne bruge vores overskud fokuseret og dele ud af det 
fællesskab, og den viden vi har.  
 
Kunne vi tænke os at gøre endnu mere? Ja, det kunne vi. Vi vil gerne meget mere, men det kræver ressourcer. 
Vi er heldigvis vant til at få meget ud af det lidt vi har, og derfor skal der også lyde en stor tak til sekretariatet 
fra bestyrelsen. Hvis vi vil udvikle os, så er det vigtigt, at vi er sammen om det. Der er så mange dagsordener, 
der er spændende, men vi kan lykkes kun med det, hvis vi arbejder sammen. Det er et stærkt fællesskab i 
bevægelse.   
 
 
6. Regnskabsaflæggelse ved kasserer Randi Bitsch 
 
DepressionsForeningen har igen i år haft en positiv vækst, hvilket er et udtryk for foreningens målrettede 
arbejde med projektudvikling og fundraising. Trods dette kommer foreningen desværre ud med et underskud 
på 215.346 kr. i 2016.   
 
Dette underskud skyldes bl.a., at foreningen har haft et mindre succesfuldt samarbejde med et 
telemarketingcenter, der skulle have hvervet flere medlemmer. Denne indsats skabte ikke de forventede 
resultater, hvorfor samarbejdet måtte ophøre. Dertil har der været underskud i Café Blom og 
sommerhøjskolen, og her har vi måtte tage af egenkapitalen.  



 
DepressionsForeningen er naturligvis ærgerlig over underskuddet, men underskuddet vurderes at være 
acceptabelt, da foreningens egenkapital fortsat er solid. Egenkapitalen er nu på 581.340 kr.  
 
Indtægter:  
Vi er faldet lidt i medlemsstal, og derfor vil bestyrelsen sætte fokus på dette i det kommende bestyrelsesår. 
Her bestyrelsen også have fokus på firmamedlemsskaber, der vil være en god indtægtskilde.  
 
Vi mangler fortsat en endelig afslutning af ODA samarbejdet, hvor vi har ca. 40.000 kr. til gode. Dem ser vi 
frem til at modtage i løbet af året.  
 
Tilskuds til formålsbestemte projektaktiviteter: Her er der igen i år skabt gode resultater, men fremadrettet 
skal vi være bedre til at gennemføre projekterne, som de er beskrevet i projektansøgningernes målsætninger. 
Som det er nu, skal vi for ofte tilbagebetale midler, da vi ikke har nået alle projektets mål. Det vil vi naturligvis 
gerne gøre bedre.   
 
Regnskabet sættes til afstemning og er enstemmigt vedtaget.  
 
Til orientering fremlægges budgettet for 2017. Heraf fremgår det bl.a., at foreningen har en ambition om at 
få et overskud på 48.000 kr. i 2017, som igen vil kunne hæve egenkapitalen.  
 
 

7. Behandling og afstemning om indkomne forslag, herunder forslag til navn og vedtægtsændringer. 

 

Forslag til vedtægtsændring:  

§12 stk. 5:  

 

“Bestyrelsen har bemyndigelse til at meddele prokura, dvs. give fuldmagter vedrørende foreningens 

daglige drift, herunder disponere over foreningens midler via elektroniske bankprodukter og indgå 

kontrakter herom 

Forslaget er enstemmigt vedtaget.  

 

Forslag til vedtægtsændring:  

Ændring i §8 stk. 6.    

På hver Generalforsamling vælges tre ordinære bestyrelsesmedlemmer for to år. Hvis et 

bestyrelsesmedlem træder ud af bestyrelsen i løbet af det første valgår, vælges på den næste 

generalforsamling et bestyrelsesmedlem for den resterende valgperiode.” For at denne ændring skal 

kunne fungere bedes Generalforsamlingen samtidig godkende at der denne første gang, dvs. på 

Generalforsamlingen 2017, vælges to bestyrelsesmedlemmer for ét år, så vi kan få en fuldtallig 

bestyrelse og dermed få etableret balance igen. 

 

Forslaget er enstemmigt vedtaget.  

 

8. Valg af formand  

 

Jf. vedtægterne vælges formanden vælges på generalforsamlingen. Ønsker man at stille op til 

formandsposten skal det meddeles til sekretariatet, offentligøres i bladet og på foreningens hjemmeside.   

 



Der er én kandidat, der stiller op: Bodil Kornbek.  

 

Bodil Kornbek er enstemmigt valgt til formand for DepressionsForeningen.  

 
9. Valg til bestyrelsen (2 år) 
 
5 pladser er åbne i bestyrelsen. 3 pladser er naturligt kommet på valg og 2 er trådt ud af bestyrelsen, hvor 
nye suppleanter er kommet til.  
 
Følgende kandidater stiller op for en 2-årig periode: 
 
Mads Trier-Blom  
Mikaela Sindesen  
Randi Bitsch  
 
Der er ingen øvrige tilstedeværende, der ønsker at stille op.  
 
Alle kandidater er derfor valgt for en 2-årig periode.  
 
10. Valg til bestyrelsen (1 år) 
 
Følgende kandidater stiller op til en 1-årig periode:  
 
Lise Hogervorst  
Frederik Brejl  
 
Der er ingen øvrige tilstedeværende, der ønsker at stille op.  
 
De to kandidater er derfor valgt for en 1-årig periode.  
 
 
10. Valg af suppleanter til bestyrelsen 
 
Her skal vi bruge fire suppleanter, hvilket også er det antal der stiller op.  
 
Leise Madvig Petersen (absentia)  
Kathrine Bork Kruse  
Tina Gamstrup Nørholm  
Janne Dolmer Krogh  
 
Kathrine Bork Kruse er valgt som førstesuppleant. Janne Dolmer Krogh som anden suppleant, Tina 
Gamstrup Nørholm som tredjesuppleant og Leise Madvig Petersen som fjerde suppleant.     
 
11. Valg af statsautoriseret revisor 
Forslag: Revico v/ statsautoriseret revisor Poul Mahrt 
Valgt. 
 
12. Valg af kritisk revisor 
Forslag: Anette Ellegaard Holmskov 
Valgt. 
 
13. Eventuelt 
 



På generalforsamlingen blev det drøftet, om det er muligt at engagerer sig loyalt i flere bestyrelser, der 
arbejder med det samme formål. Bestyrelsen takkede for indspark og vil tage dem med i det videre arbejde.  
 
Der er fortsat ledige pladser på årets sommerhøjskole, så meld jer endelig til.     
 
Endelig mindes der om, at man altid kan henvende sig til DepressionsForeningens Frivilligkonsulent, hvis man 
ønsker at blive frivillig i foreningen.   
 
 
Bestyrelsens underskrifter: 

 


