Foreningen for Rygsøjlegigt og Morbus Bechterew
Sjælland Syd
Generalforsamling 2018 REFERAT
Torsdag d. 5. April 2018 i Frivilligcenter Næstved
Årets Generalforsamling blev startet med et meget spændende foredrag af to Team Rynkeby deltager, Jacob Kargaard og Pia Galle.
De repræsenterede Team Rynkeby Storstrøm. Jacob Kargaard har deltaget flere gange, i år er det 5. gang og Pia er ny ”rynke”. Der
blev fortalt hvordan Team Rynkeby var startet. Hvad der kræves for at man kan deltage. Hvordan man træner. Hvorfor man vil
deltage. Hvad de donerede penge bliver brugt til. Man kunne virkelig mærke hvordan de brændte for sagen. Holdet her fra Team
Rynkeby Storstrøm består af 50 Cykel ”Rynker”.
Inden Generalforsamlingen fik vi smørrebrød. Vi var et lille sluttet selvskab på tolv i alt. Os der var der, havde det hyggeligt.
Svend Dahl (næstformand) bød velkommen.
1.

Frank Vallenthin Poulsen blev valgt til dirigent. Dirigenten kunne konstatere, at generalforsamlingen var
indkaldt jf. vedtægterne.

2.

Svend læste årets beretning da Susanne ikke kunne være tilstede pga. arbejede.

Kære alle
Jeg håber I får en god og spændende aften. Jeg er ærgerlig over ikke at kunne deltage.
Men så er det dejligt at bestyrelsen er så delegeret i opgaver at det går alligevel.
Året i MB-Sjælland Syd startede sidste år i marts med generalforsamlingen hvor vi hørte et oplæg, om en lidt anderledes måde
at bruge fysioterapi på. Det handlede om at kombinerer fysioterapi med psykoterapi og vi var da også lidt aktive i form at
øvelser med stokke og gulvtæpper. Det hele sluttede med en overraskelse i form at noget tangodans.
Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende hurtigt. Men allerede ved det første møde blev der byttet om på pladserne, sådan at
Helle indtrådte i bestyrelsen i stedet for Britta ,som så fik Helles suppleant plads.
Vi var til Landsmøde i København som altid er sjovt og godt når vi er ude sammen og udveksle erfaringer, både med de andre
landsdelsforeninger men også med de relationer vi får skabt med hinanden i vores egen landsdelsforening.
Sommerudflugten foregik på en af de få solskinsdage sommeren bød på. En dejlig dag, der var kombineret med kunst, historie
og dejlig mad. Vi nåede ikke hele programmet. Vi afsluttede med eftermiddagskaffe i det fri.
Julesammenkomsten var bestemt lige så hyggelig, der var også god mad og der var meget af den. Vi spillede det sjove “MB-spil”
og fik grinet en hel del. Det er bestemt værd at gentage.
Leif og Svend var til formandsmødet da jeg desværre var en af de mange der har været ramt at influenza. De kom hjem med
inspiration fra de andre, så vi må se om det kan lykkes at få genoptaget de fælles arrangementer med Vestsjælland.
Arbejdet i bestyrelse er godt i gang med at planlægge dette års arrangementer, men nu skal vi jo lige have sammensætningen af
bestyrelsen på plads her på generalforsamlingen.
Jeg glæder mig til at vi ses til landsmødet, sommerudflugt osv.
Tak til jer i bestyrelsen for det gode samarbejde.
Hilsen Susanne
Svend kunne fortælle at der pt. er 62 medlemmer.
Svømmeholdet er fyldt op. Sidste lørdag i aug. dvs. 25.aug. har vi planlagt

vores sommer tur til Vikingeborgen v/ Køge.

3.

Leif fremlagde regnskab for 2017, det blev godkendt.

4.

Budget for 2018 blev godkendt.

5.

Der var ikke nogen indkommende forslag.

6.

På valg til bestyrelsen var Susanne og Birgitte. De blev begge genvalgt.

7.

På suppleantvalg var Britta og Thomas. John vil stoppe. Britta fortsætter som web ansvarlig. Thomas stopper. Inger Larsen og
June Pedersen er blevet valgt som nye suppleanter.

8.

Valg af revisor og revisor-suppleant er uændret. Flemming Gryning og Svend Karlshøj.

9.

Der var ikke noget under evt. udover næste bestyrelsesmøde vil være hos Susanne ons. 18. April.

Referat: Birgitte Poulsen

