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Generalforsamling i DepressionsForeningen  

Lørdag den 6. april 2019 

Kulturstationen Vanløse, Jernbane Allé 38, 2720 København 

 
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. Regnskabskonsulent Miriam Sund Vidbjørg 

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

8. Valg af formand 

9. Valg til bestyrelsen 

10. Valg af suppleanter til bestyrelsen 

11. Valg af statsautoriseret revisor 

12. Valg af kritisk revisor 

13. Eventuelt 
 

1. Valg af dirigent 

Forslag: 
Anette Ellegaard Holmskov 
Valgt  

 

2. Valg af referent 

Forslag: 

Stine Malling Vårdal 

Valgt 

 

3. Valg af stemmetællere 

Forslag: 
Anni Reenberg 
Lise Hogervorst 
Valgt 
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4. Godkendelse af stemmeberettigede og fuldmagter 

Dirigenten godkender, at der er 23 stemmeberettigede ordinære medlemmer tilstede samt 3 skriftligt 

daterede fuldmagter fra fraværende ordinære medlemmer, der alle i overensstemmelse med 

vedtægterne har betalt kontingent senest 14 dage før generalforsamlingen. 

 

5. Bestyrelsens beretning v. Bestyrelsesformand Bodil Kornbek 

Bestyrelsesformand Bodil Kornbek fremlægger bestyrelsens mundtlige beretning for foreningsåret 

2018-19 og takker for medlemsengagementet, og kan fortælle, at vi nu har 1900 medlemmer i 

DepressionsForeningen. 

Formanden retter en stor tak til alle foreningens frivillige, og understreger, at der ingen forening er, 

uden de frivillige. Det er de frivillige der stiller sig til rådighed på rådgivningslinjer og i cafeer og 

lokalgrupper etc.  

Tak til bestyrelsen - altid gode diskussioner og stort engagement. 

Tak til Kasper Tingkær, der fratræder som generalsekretær, har skabt projekter, netværk, været idérig 

gennem en lang årrække og har haft stor betydning for foreningens udvikling. 

Formanden fortæller, at der nu skal ansættes en ny generalsekretær og at stillingen er slået op. 

Bestyrelsen har i det forgangne år haft fokus på, hvordan foreningen kan vokse i synlighed, antal 

medlemmer og betydning for vores målgrupper.  

I det forgangne år har DepressionsForeningen bl.a. deltaget i Folkemødet på Bornholm og diverse 

sundhedsnetværk for at være en vigtig stemme for vores medlemmer.  

Formanden fremhæver betydningen af vores forskellige tilbud til medlemmerne, herunder også, at det 

er vigtigt med forskellige typer af tilbud.  

 

Cafe Blom, Nørrebro er stadig et fantastisk tilbud for mennesker, for hvem, der ikke findes ret mange 

andre tilbud. Her kan man være, og blive mødt. De frivillige på Cafe Blom gør en stor indsats, og 

sammen med gæsterne, så skaber de her et fællesskab, som er en grundværdi for foreningen.  

Det samme gør sig gældende for lokalgrupper, telefonlinjerne og vores Sommerhøjskole, som ligeledes 

er helt centrale tilbud i vores forening, der bygger på fællesskab, ligeværd, engagement og saglighed.  

Højskolekonceptet rummer mange muligheder, og måske kan det udvikles og bruges i forhold til vores 

nye strategi, som sætter fokus på de nydiagnosticerede – det kunne fx være weekendophold, evt. for 

den yngre del af vores målgrupper. 

DepressionsForeningen holdt 20-års jubilæum i 2018. Det har været 20 år med mange forskellige 

projekter, som har ført til gode resultater og erfaringer, men naturligvis har der også være en del 

udfordringer. De 20 år har vist os, at vi fortsat skal være skarpe på prioriteringerne, idet vi har rigtig 
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mange gode intentioner og ideer, men naturligvis må afstemme det med vores ressourcer. En ting står 

stadig fast gennem de 20 år, og det er, at vi forsat ønsker at rumme og møde alle, der hvor de er. 

I 2018 og primo 2019 har vi med Iben Foss og Nikolaj Kirk i spidsen, arbejdet på en Podcast-Serie: 

”Deprimeret med Dorset”. Det er en podcast, som omhandler depression og bipolar lidelse, med 

standupkomiker Sebastian Dorset samt en række gæster, der giver deres bedste erfaringer samt 

forskere der bidrager med faglige vinkler. Traileren blev afspillet på Generalforsamlingen. Podcasten 

lanceres i løbet af sommeren. 

Projektet ”Voices of Koshish” (Koshish betyder ’At gøre en forskel’) præsenteres ved Hanne Tranberg, 

bestyrelsen. Det er et initiativ i Nepal gennem de seneste tre år, som omhandler etablering og 

afholdelse af selvhjælpsgrupper for psykisk syge lidt udenfor Kathmandu. Projektet er finansieret af 

Danida, nærmere bestemt Danidas handicappulje (Danske Handicaporganisationer). Der er dermed 

ikke tale om midler, der ville kunne bruges på at fremme DepressionsForeningens aktiviteter i 

Danmark. Hanne Tranberg efterlyser yderligere hjælp til projektet. Interesserede kan henvende sig til 

sekretariatet eller Hanne Tranberg, hvis de er interesserede og gerne vil høre mere om projektet, og 

de opgaver der ligger her.  

Slutteligt runder formanden af med, at pointere vigtigheden af vores fællesskab, og at vi i fællesskabet 

sammen kan være med til at række ud til andre der har brug for støtte – det er vores forenings 

kendetegn.   

 

Den skriftlige beretning kan læses i vores medlemsmagasin Balance, marts 2019.  

Beretningen tages til efterretning. 

  

6. Regnskabsaflæggelse v. Regnskabskonsulent Miriam Sund Vidbjørg 

 

Miriam Sund Vidbjørg præsenter regnskabets hovedtal. 

Foreningen har haft 2.286.207 kr. i indtægter og 2.424.554 kr. i udgifter. Regnskabet viser dermed et 

samlet resultat på -138.347 kr. Egenkapitalen, er for 2018 på 441.377 kr.  

Foreningens indtægter kommer primært fra projektansøgninger, kontingenter, gaver og tilskud. 

 

Foreningens primære udgifter ligger især i sekretariatet med løn og husleje. I forhold til projekt og 

fonds-ansøgninger oplever vi, at det bliver sværere at få dækket driftsudgifter. Medlemsbladet 

Balance udgør også en stor del af vores udgifter, og der vil derfor arbejdes med muligheder inden for 

hel eller delvis digitalisering. 
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7. Behandling og afstemning om indkomne forslag, herunder forslag til vedtægtsændringer 

 

Forslag 1 

 

Forslag om, jf. drøftelsen på Generalforsamlingen 2018, at tilføje registreret revisor til vedtægterne, 

eftersom det er blevet muligt for foreninger, og at det kan betyde en billigere ordning: 

 §12 Regnskab, stk. 2: Regnskabet revideres af en registreret eller statsautoriseret revisor, der 

vælges af generalforsamlingen, jvf. § 6 stk. 9, punkt 11.”  

 §6 stk. 9, pkt. 11: “Valg af registreret eller statsautoriseret revisor.”  

Forslaget er enstemmigt vedtaget.  

 

Forslag 2 

Forslag om at Generalforsamlingen giver bestyrelsen bemyndigelse til i løbet af det kommende 

bestyrelsesår, at sætte revisor-opgaven i udbud og vælge en registreret eller statsautoriseret revisor, 

for at sikre at vi får løst opgaven hensigtsmæssigt til den rette pris. Bestyrelsen kan vælge at fortsætte 

med den på Generalforsamlingen valgte revisor.”  

 

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: 

 Mads Trier Blom (genopstiller)  

 Tina Gamstrup Nørholm (genopstiller)  

 Frederik Waaben 

Der er ingen øvrige tilstedeværende, der stillede op. 

De ovennævnte personer er valgt for en 2-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. suppleant Stine Malling Vårdal 

2. suppleant Leise Madvig Petersen (genopstiller) 

3. suppleant Hanne Tranberg (genopstiller) 

4. suppleant Klaus Lerkenfeld Jensen 
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10. Valg af statsautoriseret revisor 

Forslag:  
Revico v/ statsautoriseret revisor Poul Mahrt. 
 
Forslaget er enstemmigt vedtaget.  
 
11. Valg af kritisk revisor 

Forslag:  

Revisor Anette Ellegaard Holmskov (genopstiller) 

Valgt 

 

12. Eventuelt 

Der blev sagt tak til sekretariatet, fra Haderslev lokalgruppe, for betydelig hjælp i forhold til sparring og 

også tak til bestyrelsen for deres store arbejde. Til inspiration nævntes også, at de i Haderslev søger 

logemidler, hvilket måske andre af foreningens lokalgrupper kunne overveje. 

 

Café Blom (Nørrebro) fejrer 10-års fødselsdag fredag d. 20. september, hvor alle er meget velkomne. 

Forestillingen Det Kongelige Teater, ”Menneskebyrden” blev fremhævet, bl.a. med skuespillere 

rekrutteret fra DepressionsForeningen og Poetryslam med fokus på DepressionsLinien. 

 

Bodil Kornbek takkede alle for deres bidrag i dag og til fællesskabet i foreningen.  
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