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Bestyrelsens beretning for 2019

Medlemsstatus pr. d.d.

Total antal medlemmer 395, disse fordeler sig som følger:

Voksne med diagnoser
Voksne uden diagnoser
Børn med diagnoser
Børn uden dianoser
Støttemedlemmer
Æresmedlefirmer

149
t67
25
22
29
J

Gavebidrag

Foreningen har modtaget 63220,- kr. fra 164 personer, fordelt som følger:

142 personer >:200,- kr. med cpr. Indberettet til SKAT disse tæller med ifm §8 godkendelse
20 personer <200,- kr. med cpr. Indberettet til SKAT.
12 personer >:200,- kr. uden cpr. Disse er desværre ikke indberettet til SKAT
6 personer <200,- kr- uden cpr. Disse er desvæme ikke indberettet til SKAT

Landsindsamlingen var som vanligt i december måned.

Udover de personlige gaver har vi modtaget en flot donation på 10000,- kr. fra Ajour Care som en
del af virksomhedens adventsgave fra medarbejdeme. Vi blev indstillet til donation af Lottem
Hybel. På bestyrelsens vegne vil jeg gerne takke for denne fine gave.

Vi har d.d. aftale med 80 personer om en årlig donation på 200,- kr.

Arrangementer

26-2814 2019 Landsmøde på Sørup Herregaard med 68 deltagere heraf 13 deltagere under 18 år.

2418 2019 Var der sideløbende Endagstur på Sjælland og Jylland. På Sjælland gik turen til Camp
Adventure med 31 deltager. I Jylland gik turen til Energimuseet ved Tange Sø, her med 19 deltager.
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19-2219 2019 Deltog Martin Møller Skov i det europæiske møde i Drammen i Norge

2l-2319 2019 Ungeweekend i Rynkeby på Fyn. Her var 6 unge samlet med 3 ledere

27-2919 2019 Seniorungeweekend i Otterup på Fyn. Her deltog 7 (4 ms'er + 3 kærester/samlevere)

4-61L0 2019 Angstkursus i Branderup, Sønderjyliand. 7 deltog i et oplæg fra psykolog Jes Dige

2-3 I ll 20 I 9 Bestyrelsesweekend i Branderup, Sønderj ylland.

Samarbejdspartner

Der er iløbet af det seneste år været lidt ændringer. Vores gode samarbejde med Hjerteforeningen
vedr. socialrådgiver har ændret sig. Den gamle ordning, hvor vi betalte en fast sum for brug af
socialrådgiver, er nu ændret til at vi nu er omfattet af hele paletten af tilbud hos Hjertelinjen. Vi har
ligeledes indgået en aftale med Dokument24, hvor vores medlemmer gratis kan fået lavet et
testamente, mod at der testementeres en sum til foreningen. Størrelsen af denne sum bestemmer det
enkelte medlem selv. Vi samarbejder fortsat med Drugstar og vil geme opfordre vores medlemmer
til at tilmelde sig. Vi er stadig involveret med Sjældne Diagnose, hvor vi holder os opdateret på
hvad der bevæger sig organisatorisk og politisk.

Bestyrelsens planer for 20121

Vi håber at der er så meget styr på COVID-I9 at vi kan og må afuikle vores endagsture på Sjælland
og JyllandÆyn

Derudover glæder vi os til at afholde næste ars landsmøde hvor foreningen fflder 30 fu. Vi har
håber at kunne afholde det på Vingsted, hvor vi skulle have været i år.

Vi har planlagt ungeweekend, angstweekend og bestyrelsesweekend til afviklingi2}2}.
Bestyrelsen har bevilliget logi til en seniorungeweekend.

Vi har søgt midler fra handicappuljen til en familieweekend og går bevillingen igennem, planlægges
der med at afholde denne ultimo 2020

Under vores bestyrelsesweekend talte vi om at iværksætte regionsmøder, men det er stadig i
støbeskeen. Ligesom resten af landet er vi ramt i vores aktivitetsniveau grundet COVID-19, men
når vi igen nærmere os "normale" tilstande igen, forventer vi at søsætte disse regionsmøder.

Vi vil stadig passe hverdagen i foreningen med vejlede, servicere, formidle og rådgive
medlemmerne.

Nick W
formand

Godkendt på foreningens generalforsamling d. 13. juml2020 i Middelfart.
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