Generalforsamling i DepressionsForeningen
Lørdag den 7. april 2018
Århus Frivilligcenter, Grønnegade 80, 8000 Århus C
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1. Valg af dirigent
Forslag:
Anette Ellegaard Holmskov
Valgt
2. Valg af referent
Forslag:
Hanne Müller
Valgt
3. Valg af stemmetællere
Forslag:
Niels Houmark
Kasper Tingkær
Valgt
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4. Godkendelse af stemmeberettigede og fuldmagter
Dirigenten godkender, at der er 20 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 fuldmagter fra fraværende ordinære medlemmer.
5. Bestyrelsens beretning v. Bestyrelsesformand Bodil Kornbek
Formand Bodil Kornbek fremlægger bestyrelsens mundtlige beretning for foreningsåret 2017-18.
Årsberetning 2017 - Vigtige begivenheder og højdepunkter
De frivilliges engagement
I DepressionsForeningen ønsker vi at hjælpe den enkelte videre. Dette understøtter vi ad mange veje:
lokalgrupperne, sommerhøjskole, telefonlinjen, socialrådgiverlinjen, vores cafeer, forskellige events,
artikler i diverse blade, på Folkemødet og i samarbejde med andre foreninger. Men
omdrejningspunktet for alle arbejdsgrene er – de frivillige. Intet er muligt uden dem. Derfor er det for
bestyrelsen vigtigt, at de frivillige støttes i deres opgaver. Uddannelse, tilegnelse af ny viden,
vidensdeling, sparring, samarbejde og fællesskab er med til, at foreningen stadig lever og i 2018 kan
fejre 20 års jubilæum. Hvert år har vi uddannelsesdage, som er med til at dygtiggøre den enkelte og
fællesskabet – det styrker foreningen.
World Bipolar Day
I marts har vi den årlige Bipolardag, som i 2017 bød på en række film- og debatarrangementer. At
holde fast i denne dag er først og fremmest for at skabe muligheder, åbenhed, modarbejde
fordomme, bekæmpe berøringsangst og formidle viden om bipolar lidelse. Hvordan fremmer vi et
aktivt arbejdsliv med muligheder? Hvordan kan kommunerne støtte mennesker til et aktivt liv?
Hvordan kan vi formidle viden om bipolar lidelse? Hvad med de pårørende – hvilken hjælp og støtte er
der til dem? Arrangementerne var vel besøgt og spørgelysten og kommentarerne viste, at der er
interesse for i fællesskab at blive klogere på psykisk lidelse – det er i fællesskab vi finder svar og skaber
nye muligheder.
Nepal
Det toårige projektsamarbejde med foreningen Koshish i Nepal blev sat i gang I forbindelse med en af
de ulandsaktives besøg i Kathmandu i slutningen af april. Her blev den danske samtalemodel
præsenteret og gennemprøvet af de udvalgte gruppeledere på et todages seminar.
Samtidig blev der udarbejdet et sæt guidelines for gruppeledere samt et interviewskema for
gruppedeltagerne. Skemaet tænkes anvendt til måling af deltagernes udbytte efter et år.
Grupperne har arbejdet efter planen siden starten og yderligere to grupper blev tilknyttet pr. 18. jan. i år.
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Sommerhøjskole - en succes
Der er ingen tvivl om, at Sommerhøjskolen med foredrag, aktiviteter og fællesskab endnu en gang
bliver årets eftertragtede tilbud - der var også i 2017 flere der ønskede at deltage end der var pladser.
De frivilliges engagement er med til at skabe en uforglemmelig uge. Foredrag, ture og fællesskab er
ingredienser til den succes, som vi oplever Sommerhøjskolen er, år efter år. Vi bør spørge os selv, om
det vil være muligt at arrangere to uger med Sommerhøjskole? Måske den ene uge kunne være
målrettet unge og deres forældre. Hvordan vi kan udvikle Sommerhøjskolen, så vi i større grad kan
imødekomme både efterspørgsel, men også det behov der er. Det er en sag for foreningen og
bestyrelsen i 2018, som vi ser frem til at arbejde videre med – men vi kan med glæde se tilbage på den
livgivende uge i juli, 2017.
Det er ganske vist – DepressionSucks
Alt for mange har det mentalt dårligt. Det er både et problem for en selv, men også pårørende,
kolleger og venner påvirkes, når ens nærmeste mistrives. I årets DepressionSucks kampagne i oktober
valgte vi temaet ”bagsiden af medaljen” med fokus på præstationskulturen. Vi ved, at der er et pres på
mange børn og unge, som bukker under for vedvarende krav om at præstere i dagligdagen. Vi kan som
forening ikke stiltiende acceptere den negative udvikling i vores samfund, at flere børn og unge får
stress og depression. Der er brug for, at vi i fællesskab – arbejder for at skabe de nødvendige
forandringer. Kampagnen var bl.a. med til, at flere idrætseliteudøvere åbnede op og fortalte om deres
problemer – mere synlighed, støtte til familier og mod til at tale om depression er med til at skabe den
nødvendige forandring
Vi skal videre efter valget 2017
Regions- og kommunevalget i november er overstået. Vi havde flere debatindlæg i de landsdækkende
aviser i den periode, for resultater skabes også i dialog med vores lokale politikere – vi ønsker bla:
Forebyggelse af og tidlig indsats imod psykisk lidelse, bedre sammenhæng i indsatsen for mennesker
med affektiv lidelse, styrket inddragelse af borgerne, pårørende og civilsamfundet. Politisk blev der i
2017 givet flere midler til bl.a. børne- og unge psykiatrien, akut psykiatrisk hjælp i eget hjem,
derudover. Vi er på ingen måde i mål, men vi er på vej.
Tak til alle der med deres bidrag, ressourcer og engagement var med til at løfte DepressionsForeningen.
Spørgsmål og bemærkninger til beretningen:
Matthew Frandsen rejser spørgsmålet om foreningens tilgang og arbejde ift. stigmatisering
Bodil Kornbek: Vi er meget optaget af det, for der er lang vej igen. Men der er også sket fremskridt.
Vores tilgang er at bruge medierne mest muligt og få flere (gerne kendte) til at stille sig frem.
Katrine Meiner: Kan vi lave en opfølgning på ”Er du bange for mig?” kampagnen.
Bodil Kornbek: Bestyrelsen noterer sig ønsket. Vigtigt hvad vi hver især gør drypvist dér, hvor vi er.
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Randi Bitsch informerer om det kommende teaterstykke Menneskebyrden, der afvikles i samarbejde
med firmaet Stage of Science og handler om aftabuisering.
Merete Lysgaard Hansen: Spørger til datoer til jubilæum. Vil også gerne kende til datoer for
frivilligarrangementer fremover i god tid.
Kasper Tingkær: Lørdag den 29. september er fastsat til vores jubilæumsarrangement.
Lise Juul Lauritsen: Vil gerne komme med nogle ønsker til fremtiden: at vi kigger på arbejdsforhold i
relation til vores medarbejderstab, så vi ikke oplever udskiftninger for tit. Og i forhold til pårørende:
hvordan vi får flere pårørende på banen, så vi kan dele arbejdet med flere.
Bodil Kornbek: Bestyrelsen tager begge punkter med i det videre arbejde.
Beretningen tages til efterretning.

6. Regnskabsaflæggelse v. kasserer Randi Bitsch
Kasserer Randi Bitsch præsenter regnskabets hovedtal.
Foreningen har haft 2.765.296 kr. i indtægter og 2.766.912 kr. i udgifter. Regnskabet viser dermed et
samlet resultat på 1.616 kr. Egenkapitalen, der varierer lidt fra år til år, er for 2017 på 579.724 kr.
Indtægter kommer primært fra projektansøgninger, kontingenter og gaver og tilskud. Vi er kommet i
mål med at lave et firmamedlemskab og har fået 20.000 kr. i virksomhedskontingenter. Bestyrelsen
har et mål om flere indtægter ad den vej.
Mht. omkostninger er det især sekretariatet, løn og husleje, der fylder i regnskabet. Vi oplever, at det
bliver sværere at få dækket driftsudgifter. Medlemsbladet Balance vejer også tungt i regnskabet. Indtil
videre fastholder vi papirudgaven.
Revisoren har afleveret regnskabet meget sent i år, og der har derfor ikke været kritisk revisor.
Spørgsmål og kommentarer til regnskabet:
John Jensen: Der er ikke længere krav om, at man som forening skal benytte en statsautoriseret
revisor. Vi kan i stedet benytte en godkendt revisor (kræver vedtægtsændring), da det ofte er billigere.
Også vigtigt at overveje om vi går målrettet nok efter midler fra arv. Der er rabat på arveafgift, som
foreningen kan drage fordel af.
Tina Gamstrup Nørholm: Mange andre foreninger holder oplysningsaftener om donation. Mange
organisationer kører det meget professionelt, så det er absolut relevant.
Regnskabet er enstemmigt vedtaget.

7. Behandling og afstemning om indkomne forslag, herunder forslag til vedtægtsændringer
Forslag 1
Det foreslås at nuværende stk. 4 sløjfes. Nuværende stk. 4 er formuleret således:
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stk. 4. Enkeltpersoner kan være støttemedlemmer for reduceret kontingent og uden stemmeret.
Begrundelse: Foreningen ønsker flere medlemmer, som har mulighed for at øve indflydelse på
foreningens arbejde gennem sin stemmeret. De som ikke ønsker denne indflydelse, men udelukkende
ønsker at støtte foreningens arbejde, kan fortsat gøre dette gennem faste donationer.
Forslaget er enstemmigt vedtaget.
Forslag 2
Det foreslås, at der tilføjes et nyt stykke under dette vedtægtspunkt, som formuleres således:
Nyt stk. 4. Familiemedlemmer til nuværende medlemmer af foreningen i samme husstand kan opnå
medlemskab til reduceret pris. De medlemmer der optages under disse vilkår vil i lighed med andre
have stemmeret, men modtager ikke medlemsbladet.
Begrundelse: Foreningen ønsker at imødekomme de medlemmer, som ønsker at støtte og øve
indflydelse på foreningens arbejde, men som ikke ønsker at modtage medlemsbladet, fordi det
allerede tilsendes adressen.
Spørgsmål og kommentarer:
John Jensen: God ide for det styrker arbejdet med at mobilisere donationer.
Forslaget er enstemmigt vedtaget.
Forslag 3
Det foreslås at kontingentet for familiemedlemmer sættes til 75 kr.
Begrundelse: Beløbsstørrelsen foreslås ud fra, at der er én i husstanden der betaler alm. kontingent og
der derfor ikke behøves en ekstra opkrævning eller fremsendelse af et ekstra medlemsblad.
Familiemedlemsskabet vil give adgang til rabat bl.a. på Sommerhøjskolen, bidrage til foreningens
medlemstal og måske vil det også frigøre nogle til at have mulighed for at støtte med årlige donationer.
Forslaget er enstemmigt vedtaget.
8. Valg til bestyrelsen
Der skal vælges 3 bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode.
Følgende kandidater stiller op for en 2-årig periode:
Lise Hogervorst (genopstiller)
Frederik Brejl (genopstiller)
Daniel Majholm
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Der er ingen øvrige tilstedeværende, der ønsker at stille op.
De ovennævnte personer er valgt for en 2-årig periode.
Der skal vælges 1 bestyrelsesmedlem for 1 år.
Følgende kandidater stiller op for en 1-årig periode:
Tina Gamstrup Nørholm
Der er ingen øvrige tilstedeværende, der ønsker at stille op.
Ovennævnte er valgt for en 1-årig periode.
9. Valg af suppleanter til bestyrelsen
Her skal vi bruge fire suppleanter, hvilket også er det antal, der stiller op.
Følgende blev valgt som suppleanter:
1.
2.
3.
4.

suppleant Janne Dolmer Krogh (genopstiller)
suppleant Hanne Tranberg (genopstiller)
suppleant Leise Madvig Petersen (genopstiller)
suppleant Kathrine Bork Kruse (genopstiller)

10. Valg af statsautoriseret revisor
Forslag:
Revico v/ statsautoriseret revisor Poul Mahrt.
Forslag om at generalforsamlingen giver bestyrelsen bemyndigelse til at vælge revisor for 2018.
Forslaget er enstemmigt vedtaget.
11. Valg af kritisk revisor
Forslag:
Revisor Anette Ellegaard Holmskov
Valgt
12. Eventuelt
Bodil Kornbek takkede alle for deres bidrag i dag og til fællesskabet i foreningen.
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Bestyrelsens underskrifter

Bodil Kornbek

Frederik Brejl

Randi Bitsch

Mads Trier-Blom

Lise Hogervorst

Tina Gamstrup Nørholm

Daniel Majholm
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