Referat af:

Generalforsamling i DepressionsForeningen
Lørdag den 29. maj 2021
Afholdt både som virtuelt og fysisk møde i Valby Kulturhus kl. 13.30 – 16.00.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af stemmetællere
4. Godkendelse af stemmeberettigede og eventuelle stemmefuldmagter
5. Bestyrelsens beretning v. Bestyrelsesformand Bodil Kornbek
6. Regnskabsaflæggelse v. Frederik Brejl, Sekretariatet
7. Behandling og afstemning om indkomne forslag, herunder forslag til vedtægtsændringer.
8. Valg til bestyrelsen
9. Valg af suppleanter til bestyrelsen
10. Valg af statsautoriseret revisor
11. Valg af kritisk revisor
12. Eventuelt

1. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog revisor Anette Ellegaard Holmskov, der blev valgt.
2. Valg af referent
Morten Ronnenberg fra sekretariatet blev valgt.
3. Valg af stemmetællere
Frederik Brejl fra sekretariatet blev valgt.
4. Godkendelse af stemmeberettigede og eventuelle stemmefuldmagter.
Dirigenten godkendte, at der var 20 stemmeberettigede deltagere, der i overensstemmelse med
vedtægterne havde betalt kontingent senest 14 dage før Generalforsamlingen.
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5.a Ekstra punkt som optakt til punkt 5: Tak til den afgående formand
På vegne af bestyrelsen og for DepressionsForeningen afholdt bestyrelsesmedlem Mads Trier-Blom
en tale, hvori han takkede Bodil Kornbek for den meget store indsats hun har gjort for foreningen i
løbet af sine otte år som formand. Bodil har spillet en meget væsentlig rolle i at professionalisere
både bestyrelsen og foreningen samtidig med, at hun har været kendetegnet ved sin meget
rummelige, energiske og optimistiske tilgang. Mads lavede et ordspil på forkortelsen FLELLO, der
blandt andet stod for livfuld, energisk, optimistisk. Hele talen kan ses på foreningens hjemmeside.
Der lød og lyder en stor tak til Bodil!
5. Bestyrelsens beretning v. bestyrelsesformand Bodil Kornbek
Afgående formand Bodil Kornbek fremlagde bestyrelsens mundtlige beretning for år 2020. Bodil
berettede at 2020 var et meget anderledes år, der i høj grad stod i coronaens tegn, men som også
blev brugt på udvikling af hele organisationen.
Et par highlights:
Selv om det har været et år med restriktioner og andre rammer, har det ikke taget modet fra os.
Der er meget, vi er lykkedes med på trods af omstændighederne. Eksempler er:
• Café Blom. Vi har formået at holde fast i det tilbud for det, der henvender sig til dem
•

•

•
•

der har det største behov i en svær tid.
DepressionsLinien. Vi fik flere opkald end ellers og holdt åbent og rekrutterede
rådgivere. Det lykkedes at holde kurser for vores frivillige online, og vi var glade for at
kunne have den kontakt også.
Selvhjælpsgrupper – man lykkedes med at mødes udenfor med klapstole og thermokander. Tak til alle de frivillige for ansvar og opmærksomhed for at holde tilbud og
aktiviteter i gang.
Sommerhøjskole blev gennemført – det lykkedes til trods for restriktioner. Det
faglige niveau var der til trods for at der var fare for aflysning lige til det sidste.
Flytte lokaler – Vi fik ny adresse og det gav anledning til at se alle vores ting igennem
og få ryddet op. Vi kunne jo ikke have alt med, men gemte det vigtigste så
historikken fulgte med. Det er flotte nye lokaler og det er vigtigt for gæster, frivillige
og sekretariatet. Det var et skridt i den rigtige retning for den udvikling, vi gerne vil
se.

DepressionsForeningen – Slagelsegade 1, 3. sal - DK-2100 København Ø - Tlf.: +45 3312 4727
www.depressionsforeningen.dk - sekretariat@depressionsForeningen.dk

Bodil fremhævede også, at vi i 2020 har haft stort fokus på kommunikation – herunder fx styrkelse
af Balance, indsats på de sociale medier/SoMe, og produktion af to skarpe og gode
kampagnevideoer.
Vi har gjort det godt i en svær tid, og det kan vi godt være stolte af.
Bodil rundede af med at hilsen og tusind tak til de frivillige, men også en tak til sekretariatet og
bestyrelsen. En helt særlig tak gik til tidligere næstformand og nuværende projektleder Frederik
Brejl for de mange samtaler, den gode dialog og sparring om foreningens aktiviteter. Det har været
meget betydningsfuldt og værdsat.
Generalforsamlingen tog vel imod beretningen og tog den til efterretning. Beretningen vil ligge på
DepressionsForeningens hjemmeside og blive kommunikeret via vores medier.
6. Regnskabsaflæggelse v/ Frederik Brejl, projektleder og Morten Ronnenberg, generalsekretær
Årsregnskabet og budgettet blev lagt frem og gennemgået for Generalforsamlingen.
Foreningen har haft 3.492.124 kr. i indtægter og 3.406.814 kr. i udgifter. Regnskabet viser at
foreningen til trods for øgede udgifter er lykkedes med at holde snuden oven vande og lande
omtrent i nul/ med et mindre overskud. Med et samlet resultat på 85.310 kr. er egenkapitalen nu
på 655.320 kr. for 2020. Det ligger væsentligt under den anbefaling, foreningens vores revisor giver
til en organisation som vores.
Den primære årsag til at regnskabet lander i plus er at et stort projekt under ”SærSoc” puljen er
gået ind og tæller tungt i regnskabet. Samtidig har fundraising til langt flere projekter end i tidligere
år gjort, at projektporteføljen har kunnet dække flere tudgifter, hvorved vi har kunnet spare på
foreningens ikke-øremærkede driftsmidler.
Indtægter kommer primært fra projektansøgninger, kontingenter, gaver og tilskud. Med hensyn til
omkostninger er det især sekretariatet, løn og husleje, der fylder i regnskabet. Der skal fortsat
satses på fundraising og i 2021 vil sekretariatet påbegynde en øget indsats over for
medlemsrekruttering, der forventeligt vil strække sig ind i 2022.
Der er i 2021 budgetteret med et beskedent resultat på cirka 9.000 kroner hvilket dog er påvirkeligt
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af en stribe faktorer, herunder antallet af succesfulde projektansøgninger, og hvor mange
aktiviteter der kan allokeres på projektbevillinger. Det forventes at omsætningen bliver den samme
eller i bedste fald lidt større, alt efter hvor godt vi lykkes med fundraisingen.
Spørgsmål og kommentarer til regnskabet:
Der var ingen spørgsmål til regnskabet. Der var heller ingen spørgsmål til budgettet.
Generalforsamlingen tog regnskabsaflæggelsen til efterretning.
7. Indkomne forslag
Forslag modtaget fra sekretariatet ved generalsekretær Morten Ronnenberg Møller om at opdatere
vedtægternes §11 stk. 2. Begrundelsen er, at vedtægterne på dette punkt er fra en tid, hvor
rentebilledet var et andet, hvor det ikke kostede penge at have store indeståender, og hvor
obligationer gav et positivt afkast. Det er ikke længere nødvendigvis tilfældet, og derfor er der
behov for en justering.
•

•

Nuværende formulering:
- ”Bestyrelsen kan beslutte at placere opsparede reserver max. 300.000 på en konto, der
giver mere i rente end den almindelige konto/eller i obligationer eller
investeringsforeninger, der investerer i obligationer”.
Forslag til ny formulering:
- ”Bestyrelsen har mulighed for at placere DepressionsForeningens opsparede reserver og
likviditet i værdipapirer, som f.eks. obligationer og aktier, der af bestyrelsen anses for
pålidelige, og som er forenelige med foreningens formål og værdigrundlag”.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
8. Valg af formand (for to år ad gangen)
Bodil Kornbek havde meldt ud at hun ønskede at fratræde som formand. Som ny kandidat havde
bestyrelsen indstillet Mogens Lønborg.
Mogens præsenterede kort sig selv: Han er 68, er fra Fyn og har læst statskundskab i Aarhus, haft
job i Finans og Undervisningsministerierne og efterfølgende i den private sektor. Siden har han haft
eget rådgivningsfirma og dernæst været i politik i Københavns Borgerrepræsentation i 12 år, heraf
fire år som Social- og Omsorgsborgmester. Mogens har haft en række bestyrelsesposter af forskellig
karakter og har før oplevet at kaste sig ind i noget nyt. Han blev fx formand for Amager
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forbrænding, som de færreste kendte før – men nu kender mange det fra muligheden for at stå på
ski midt i København.
Mogens har en stor erfaring med bestyrelsesarbejde og ser det som et arbejde i fællesskab. Et
kollektiv - ikke et enmandsshow. For Mogens er det vigtigt, at vi sørger for, at de områder hvor folk
virkelig har brug for hjælp, bliver tilgodeset. Vi har i DepressionsForeningen at gøre med en gruppe
af mennesker, der kan have godt af at blive prioriteret.
Privat bor Mogens i Hellerup og har i alt 7 børn – fire biologiske og tre papbørn. Vil have haft
hjemmeboende børn i 48 år når den sidste flytter hjemmefra. I øvrigt bruger Mogens meget tid på
musik.
Mogens blev enstemmigt valgt.
9. Valg til bestyrelsen
I år er valget til sammensætningen af bestyrelsens 7 poster således:
• 3 af 6 ordinære bestyrelsesmedlemmer er på genvalg i år: Frederik Waaben, Mads TrierBlom og Tina Gamstrup Nørholm. De genopstillede og blev valgt.
• 3 af 6 ordinære bestyrelsesmedlemmer er ikke på genvalg i år: Lise Hogervorst er eneste
tilbageværende af de tre.
o 2 af de 3 ordinære bestyrelsesmedlemmer er fratrådt i 2020: Tusind tak til Daniel
Majholm og Jonathan Løw for deres indsats. Ny kandidat (som indtrådt suppleant)
for Jonathan Løw er Cathrine Toft Nordbeck. Hun blev valgt for et år.
•

Ny kandidat til bestyrelsen for et år er Thorstein Theilgaard. Han blev valgt for et år.
1 af 7 bestyrelsesposter er formanden, der er valgt separat.
Afstemningerne om alle bestyrelsesmedlemmer blev godkendt af dirigenten.
Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende, og den ser nu således ud:
• Mogens Lønborg (formand – valgt for 2 år)
• Mads Trier-Blom (Næstformand – valgt for 2 år)
• Tina Gamstrup Nørholm (Kasserer – valgt for 2 år)
• Frederik Waaben (medlem – valgt for 2 år)
• Lise Hogervorst (medlem – ikke på valg, 1 år tilbage)
•
•

Cathrine Toft Nordbeck (medlem, nyopstillet, valgt for 1 år)
Thorstein Theilgaard (medlem, nyopstillet, valgt for 1 år)
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10. Valg af suppleanter til bestyrelsen
To suppleanter ønsker at fratræde: Tusind tak til Stine Malling Vårdal og Leise Madvig Petersen for en
meget stor indsats igennem mange år!
En suppleant genopstiller: Klaus Lerkenfeld Jensen. To nye suppleanter er opstillet. Miriam Sund
Vidbjørg og Simon Oxby.
Suppleanterne blev opstillet samlet som følger:
1.-suppleant: Klaus Lerkenfeld Jensen
2.-suppleant: Miriam Sund Vidbjørg
3.-suppleant: Simon Oxby
Enstemmigt godkendt og valgt.

11. Valg af statsautoriseret revisor
• Bestyrelsen anbefaler fortsættelse af Revico v. Poul Mahrt
Valgt
12. Valg af kritisk revisor
• Bestyrelsen anbefaler Anette Ellegaard Holmskov, der genopstiller
Valgt med stor tak fra foreningen.
13. Eventuelt
Klaus Lerkenfeld nævnte, at han pt har fået bevilget behandling med T PEMF (elektromagnetisk
stråling) og lavede en lille demonstration af apparatet efter generalforsamlingen.
***
Bodil Kornbek takkede alle for både fysisk og virtuel deltagelse og for et godt møde. Dirigenten
takkede for god ro og orden og afsluttede generalforsamlingen.

Referat godkendt af

_____________________________________

_________________________________

Formand, Mogens Lønborg

Dirigent, Anette Ellegaard Holmskov
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