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Generalforsamling lørdag d. 2. oktober 2021 
Referat 
 
 
Velkomst 
 
Formand Anders Ankerstjerne åbnede foreningens generalforsamling og bød deltagerne 
velkommen. 
 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
 
 

Generalforsamlingen godkendte dagsordenen. 

 
 

2. Valg af dirigent og referent 
 
På bestyrelsens forslag valgte generalforsamlingen Advokat Charlotte Møller som diri-
gent. Udviklingskonsulent Lars Feldvoss (fra sekretariatet) tog referat.  
 
Dirigenten Charlotte Møller indledte med at konstatere, at generalforsamlingen var ind-
kaldt i medlemsbladet CøliakiNyt, der udkom i uge 23, og dermed indkaldt i rette tid og på 
rette måde i overensstemmelse med vedtægterne. 
 
 

3. Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning 2020 
 
Dirigenten gav ordet til Anders Ankerstjerne, som indledte med at sige, at beretningen for-
melt dækker 2020 men da generalforsamlingen nu ligger i efteråret, vil der også blive talt 
om 2021. 
 
Derpå gennemgik formanden bestyrelsens beretning for 2020. Beretningen kan læses i sin 
helhed i årsrapporten for 2020 på coeliaki.dk. 
 
Kommentarer: 
 
Hanne Kirstein: Fantastisk med alle de ting der er kommet i gang. Det er dejligt, at vi har 
lært af corona-situationen og laver onlinetilbud, så alle kan komme med. Ros også til det 
politiske arbejde via DH. Tak i det hele taget til bestyrelse og sekretariat. 

Edna Stage: I gør et fantastisk stykke arbejde – foreningen er meget bedre end for 10 år 
siden – men meget er gammel vin på nye flasker, men den måde I gør det på er mere 
professionel. 

Afslutningsvis var der en diskussion af, hvad der ligger i ordet faglighed – er det f. eks. fag-
ligt i orden, hvis foreningen bruger DR Ultra-filmen, hvor der er en fejl. 
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Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens beretning. 

 
 

4. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab 2020 
 
Dennis Nedergaard Larsen præsenterede regnskabet for 2020 og gennemgik foreningens 
økonomi. Årsrapporten 2020 kan læses i sin helhed på coeliaki.dk. 
 

Kommentarer: 

Charlotte Gram spurgte ind til, hvorfor der er blevet ansat nye folk i corona-tiden, hvor der 
ikke har kunnet laves aktiviteter. Sekretariatsleder Dennis Nedergaard Larsen og Lars 
Feldvoss svarede, at det dels har handlet om at få udviklet og ændret aktiviteter som kon-
sekvens af corona, og at projekter fra idé til bevillig kan være en længere proces.  

Lene Pedersen spurgte ind til det aktuelle medlemstal og udviklingen. Dennis Nedergaard 
Larsen forklarede, at medlemstallet nu er på 3050 medlemmer og at det har været sti-
gende de sidste par år. Det er dog stadig en udfordring at fastholde medlemmerne. 

Elisabeth Andersen spurgte ind til behovet for de årlige donationer. Dennis Nedergaard 
Larsen forklarede, at det handler om ligningslovens paragraf 8a. For at opretholde god-
kendelsen skal der indsamles mindst 100 bidrag á minimum 200 kr. Det giver foreningen 
en række administrative muligheder og sikrer medlemmerne, der donerer, muligheden for 
at få et skattefradrag. Det er svært at nå i mål med donationerne hvert år, og der blev op-
fordret til at oprette en fast donation under ’Donér’ på medlemssiden. 

 

Generalforsamlingen godkendte årsregnskabet 2020. 

 
 
 

5. Fremlæggelse af revideret budget 2021 
 
Dennis Nedergaard Larsen gennemgik det reviderede budget for 2021. Dennis bemær-
kede blandt andet, at foreningen forventer at fortsætte den positive udvikling i de sam-
lede indtægter, der er i tråd med bestyrelsens ambition om at udvikle foreningen. 
 
Dirigent Charlotte Møller takkede for fremlæggelsen af budget 2021.  
 
 

6. Fastsættelse af medlemskontingent 
 
Bestyrelsen indstillede, at kontingentet i 2022 blev holdt på samme niveau som i 2021: 
 
Ordinært (individuelt) medlemskab 375 kr.  
Pensionister 300 kr. 
Unge (18-25 år) 300 kr. 
Familiemedlemskab 25 kr.  
Virksomhedsmedlem 500 kr. 
 

Generalforsamlingen vedtog forslaget. 

 
 

7. Behandling af indkomne forslag 
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Charlotte Møller konstaterede, at bestyrelsen ikke havde modtaget nogle indkomne for-
slag inden deadline, der var lørdag d. 11. september. 
 
 

8. Valg til bestyrelsen 
 
a. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
 
Formand 
 
Ifølge vedtægternes § 7, stk. 6 vælges formanden separat for 2 år ad gangen.  
Anders Ankerstjerne blev valgt som formand i på generalforsamling 2020 (afholdt 14. ja-
nuar 2021) og er derfor ikke på valg.  
 
Bestyrelsesmedlemmer  
Ifølge vedtægternes § 7, stk. 6 består bestyrelsen af 4-8 medlemmer. Bestyrelsesmed-
lemmerne vælges for 2 år ad gangen.  
 

Johan Sunekær Nielsen 2019-2021 På valg - genopstiller 

Daniel Jeppesen 2019-2021 På valg – genopstiller 

Birgitte Viereck 2019-2021 På valg – genopstiller ikke 

Gry Revall Klærke 2020-2022 Ikke på valg 

Trine Geerthsen 2020-2022 Ikke på valg 

 
Der kan vælges op til seks nye bestyrelsesmedlemmer (inklusive genopstillere).  
 
Foruden Johan Sunekær Nielsen og Daniel Jeppesen, der begge genopstillede, stillede 
Ann Katrin Faurschou også op. 
 

Johan, Daniel og Ann Katrin blev valgt som bestyrelsesmedlemmer for perioden 2021-
2023. 

 
 
b. Valg af suppleanter 
 
Ifølge vedtægternes § 7, stk. 6 vælges hvert år 2 suppleanter for 1 år ad gangen.  
 
Lisbeth Ågren genopstillede og Anna Freja Hansen stillede også op.  
 
 

Anna Freja Hansen blev valgt som første suppleant, og Lisbeth Ågren blev valgt som an-
den suppleant for perioden 2021-22. 

 
 

9. Valg af revisorer 
 
a. Valg af statsautoriseret revisor 
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Bestyrelsen indstillede TimeVision som foreningens statsautoriserede revisor. 
 

Generalforsamlingen valgte TimeVision som statsautoriseret revisor. 

 
b. Valg af interne revisorer 
 
Bestyrelsen indstillede de hidtidige interne revisorer Lars Sjelborg og Christian Skaven-
borg som interne revisorer. 
 

Generalforsamlingen valgte Lars Sjelborg og Christian Skavenborg som interne revisorer. 

 
 

10. Eventuelt 
 
Anders Ankerstjerne fortalte, at næste landsmøde bliver d. 8. oktober 2022 et sted vest for 
Storebælt. 
 
Hanne Kirstein opfordrede til, at lokalafdelingerne blev synliggjort noget mere. Lars Feld-
voss benyttede lejligheden til at præsentere lokalafdelingslederne. 
 
Lene Pedersen spurgte hvorfor der ikke var producenter med på årets landsmøde. Dennis 
Nedergaard Larsen forklarede, at bestyrelsen og sekretariatet ønskede at prøve noget nyt 
i år, men at alle deltagere var velkomne til at komme med idéer i den evaluering, der bli-
ver udsendt.  
 
 

 

 

 

Charlotte Møller   

Dirigent    

Charlotte Møller (8. Oct 2021 11:51 GMT+2)
Charlotte Møller
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