
D. 4.6.2018

Referat af HjerneForums Generalforsamling 2018
Mandag d.4. juni 2018 kl. 16.30
Sted: Panuminstituttet, Blegdamsvej 3, (udenfor lokale 33.4.95), 2200 København N.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens årsberetning til godkendelse
3. Godkendelse af revideret regnskab
4. Bestyrelsens forslag til kommende handlingsplan
5. Vedtægtsændringer
6. Valg af nyt bestyrelsesmedlem
7.    Valg af revisor
8.    Fastsættelse af medlemskontingent
9.    Behandling af indkomne forslag
10.  Evt. 

Evt. forslag bedes fremsendt til bestyrelsen senest 2 uger før Generalforsamling til 
adm@hjerneforum.dk eller jlf@hjerneforum.dk  .

Ligeledes bedes tilmelding foregå på ovenstående e-mailadresser. 

Venlig hilsen

Albert Gjedde.
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Deltagere:

Albert Gjedde (AG, Formand)

Mark Schram Christensen (MC, bestyrelsesmedlem)

Nicolas Caesar Petersen (NP, Næstformand)

Thomas Alrik Sørensen (TS, bestyrelsesmedlem)

Rune Skovgaard Rasmussen (RR, Kasser)

Mia Due (MD, Medlem)

Referent:

Jap Le Fischer (JF, sekretær)

1. Valg af dirigent
Mia Due vælges som dirigent med akklamation; Mia er medlem af foreningen. 

2. Bestyrelsens årsberetning til godkendelse
AG: Årsberetning for 2017 drejer sig bl.a. om det forhold, at 2018 er anledning til at fejre 
HjerneForums 20 års jubilæum. Foreningen har siden starten i 1997 udgivet i alt 15 
HjerneBøger, som er udførligt omtalt i sidste HjerneBog, ”Den aldrende Hjerne”. 
HjerneForum er en forkortelse for Landsforeningen til Bekæmpelse af Hjernesygdomme. 
HjerneForum blev forsøgt oprettet efter HjerneÅrets afslutning isamarbejde med 
eksisterende patientforeninger, men samarbejdet blev dengang reduceret, da 
HjerneForum valgte at fokusere på den raske normale hjerne. I begyndelsen deltog en 
række læger fra forskellige institutioner og faglige foreninger som medlemmer, men 
denne deltagelse er faldet gennem årene, delvist fordi HjerneForums især arbejder for 
oplysning af ikke-fagpersoner, inkl gymnasiaster. Der var førhen mere aktiv deltagelse af 
medlemmer i almindelighed i HjerneForums aktiviteter og herunder også 
repræsentantskabsmøderne. Der har gennem årene været relativ beskeden støtte fra 
Danafonden og andre puljer. Nævneværdig er derfor især HjerneUgen, som har været 
afholdt hvert år i uge 11 med folkelige og offentlige arrangementer, i begyndelsen kun i 
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København og Aarhus, men efterhånden også i andre byer i landet. Thomas Alrik Sørensen
har i de seneste år haft en stor indflydelse på yderligere udbredelse af HjerneUgen. 

AG har et ønske om at lave andre arrangementer udover Hjerneugen, dog er dette ikke 
lykkedes endnu. Udfordringen er, at medlemmerne bor spredt i hele landet rundt, men vi 
vil arbejde på sagen. Det kunne være en mulighed at holde et arrangement i en weekend. 
Økonomien er god i foreningen, på grund af tildeling af arv, og der er derfor mulighed for 
gode arrangementer. 

3. Godkendelse af revideret regnskab
RR: regnskabet for 2017 omfatter indtægter for kr. 382. 000, udgifter for kr. 288.000, altså
et overskud på knap kr. 100.000. Der er modtaget støtte fra Sundhedsministeriets 
driftspulje på i alt kr. 270.000, samt salg af bøger for omkring kr. 100.000. Ingen 
yderligere bemærkninger. 

4. Bestyrelsens forslag til kommende handlingsplan
AG foreslår at oprette lokale fokusgrupper af folk/medlemmer, som vil være med til at 
arrangere møder om hjernen med foredrag, gerne i små caféer/lokaler hvor det er muligt 
at holde foredrag i lokalområderne. Vil der være interesse for og opbakning til 
arrangementer af denne slags? AG spørger MD om MD’s holdning: HjerneForums styrke er
den seriøsitet, vi udstråler som professionelle formidlere, der ved, hvad det handler om. 
En idé kunne være en ”blog” på hjemmesiden med forskellige indlæg fra folk med noget på
hjerte (eller ved ”hjerne”). Nyhedsbreve skulle gerne udkomme hvert kvartal. TS foreslår, 
at vi kan gå ud og formidle om hjernen, evt. på restauranter og vinhuse (lidt som Vin og 
Videnskab), og måske allerede til efteråret 2018. Vi kan lave et budget for 
arrangementerne, og det er oplagt at holde mindst et arrangement i København. Vi skal 
være bedre til at bruge hinandens netværk til at få et samarbejde med eller input fra 
forskellige foredragsholdere, så vi bliver formidlere eller koordinatorer til arrangementer 
for medlemmerne. Mulighederne diskuteres. Planen for 2018 er derfor, at vi skal have sat 
gang i flere forskellige arrangementer, der kan gøre HjerneForum mere synlig og give 
foreningens medlemmer flere fordele. 

5. Vedtægtsændringer
Ingen nye vedtægtsændringer. 

6. Valg af nyt bestyrelsesmedlem
Suppleant: Christina Rostrup Kruuse, ledende overlæge og neurolog på Herlev Sygehus.
Foreningen har nu 7 bestyrelsesmedlemmer. Ifølge vedtægterne må bestyrelsen have 4-6 
medlemmer udover formanden. Der er på indeværende tidspunkt ikke afklaret, hvem der 
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fortsætter. Alternativet er at lave en ændring i vedtægterne med antallet af 
bestyrelsesmedlemmer. 

7. Valg af revisor
Genvalg af revisor.
Albert og Jap vil undersøge, om nuværende revisor også skal være medlemsrevisor, eller 
om foreningen skal have en særlig medlemsrevisor. AG vil spørge Aase Frandsen, om hun 
vil være medlemsrevisor for HjerneForum. 

8. Fastsættelse af medlemskontingent
Uændret til 150kr, og man modtager årets bog gratis. 

9. Behandling af indkomne forslag
Ingen indkomne forslag

10. Evt.
Ingen bemærkninger under eventuelt. 

MD takker af for god ro og orden. 

Albert takker Mia Due for kompetent styring af Generalforsamlingen.
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