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Gasværksvej 3 
6100 Haderslev 

Mødeleder Referent 
Kenneth Haas Holger Kropp 
Titel Indkaldt Initialer Telefon 
Formand 
Næstformand 
Kasserer 
Sekretær 
Best.medlem 
 

Holger Kropp 
Dorte Lauridsen  
Kenneth Haas 
Anne Pedersen 
Sisse Stæhr 
 
Alle medlemmer af Syg I Haderslev 

HK 
DL 
KH 
AP 
SS 
 

22 41 30 20 
60 14 85 06 
40 75 24 33 
22 52 10 96  
22 78 22 48 
 

Titel Afbud/fraværende Initialer Telefon 
 Sisse Stæhr 

 
SS  

Titel Gæster Initialer Telefon 
 
 

   

Punkt Dagsorden Action Deadline OK 
01 
 

Kenneth Haas byder velkommen 
Der var 14 fremmødte medlemmer. 
 

   

02 Gennemgang af dagsorden 
Dagsorden kan findes på vores hjemmeside 
(http://www.sygihaderslev.dk/vedtaegter) 
 

   
 

03 Gennemgang af vedtægtsændringer 

§ 2 Formål. 

At skabe netværk for sygdomsramte borgere, der føler sig ”klemte” og 

glemte i ”systemet” i Haderslev kommune. Der ydes gensidig 

rådgivning og vejledning samt ønskes skabt et forum, hvor man kan 

mødes med ligestillede. Syg i Haderslev vil søge dialogen og være 

samarbejdspartner med jobcentret, kommunen og andre instanser, 

men vil også i forhold til disse instanser være talerør for foreningens 

medlemmer og den enkelte borger, hvor hensynet til de offentlige 

kasser står over hensynet til den sygdomsramte. Foreningen vil 

arbejde for at varetage medlemmernes rettigheder i forhold til 

systemet.  
 
Tilføjelsen "og være samarbejdspartner" blev godkendt. 
 

§ 4 Generalforsamling. 

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed, hvor alle 

medlemmer inviteres. Ordinær generalforsamling indkaldes årligt og 

afholdes inden udgangen af juni måned. Der indkaldes per mail, på 

vores hjemmeside http://www.sygihaderslev.dk, på foreningens 

Facebookside samt foreningens mødested(er) med mindst 3 ugers 

varsel og skal indeholde 

 
 

  
 

 

 

 

 

 



 

                                               

 
Fjernelse af "per mail" og tilføjelsen "på vores hjemmeside 
http://www.sygihaderslev.dk, på foreningens Facebooksider" blev 
godkendt. 
 

§ 5 Dagsorden for ordinær generalforsamling skal indeholde 

følgende punkter: 

 Valg af dirigent 

 Bestyrelsens beretning til fremlæggelse og godkendelse 

 Revideret regnskab til debat (ønskes fjernet) og godkendelse 

 Behandling af indkomne forslag 

 Valg af bestyrelsesmedlemmer 

 Valg af to bilagskontrollanter 

 Evt. 

§5a: Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når et flertal i 

bestyrelsen finder det nødvendigt. Den skal indkaldes, når mindst 50 

medlemmer eller mindst 10 % af foreningens medlemmer skriftligt 

fremsætter begæring herom med angivelse af forhandlingsgenstand. 

En sådan generalforsamling skal indkaldes til møde, der med 2 ugers 

varsel afholdes senest 3 uger efter, at begæringen er tilstillet 

formanden. 
 
Fjernelse af "til debat" og tilføjelsen af paragraf 5a blev godkendt. 
 

§ 6 Bestyrelse og tegningsret. 

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, hvor to af dem skal være 

sygdomsramte eller i ”klemme” i ”systemet”, de resterende 3 

medlemmer kan være pårørende eller ressourcepersoner. 

Valgperioden er to år. I lige år vælges to personer og i ulige år 3 

personer. Ved den første ordinære generalforsamling vælges alle fem. 

Bestyrelsen konstituerer sig selv på første møde efter 

generalforsamlingen. 

Hvert år vælges to suppleanter for ét år. 

Foreningen tegnes af bestyrelsen. Politisk tegnes foreningen af 

formand og næstformand, økonomisk tegnes foreningen af formand 

og (ønskes fjernet) kasserer. Kassereren skal til hver en tid kunne 

fremlægge status på økonomien mundtligt for bestyrelsen, og på 

begæring fremvise opdateret regnskab og kontostand samt bilag. 

Sekretæren udarbejder beslutningsreferat efter hvert bestyrelsesmøde. 

 
Fjernelse af "formand og" og tilføjelsen "Kassereren skal til hver en 
tid kunne fremlægge status på økonomien mundligt for bestyrelsen, 
og på begæring fremvise opdateret regnskab og kontostand samt 
bilag" blev godkendt. 
 
Vedtægterne kan findes på vores hjemmeside 
(http://www.sygihaderslev.dk/vedtaegter) 
 

04 Bestyrelsens beretning 
Anne Pedersen fortæller om Årsberetning Syg I Haderslev 
2015/2016 
Først og fremmest velkommen til også fra bestyrelsens side. 
Beretningen i år bliver ikke så lang og så indholdstung som sidste år. 
Undskyldningen er, at sidste år faktisk var helt utroligt spækket med 

   



 

                                               

"to does" og markedsføring, og ikke mindst møder med diverse fra 
jobcenter og kommunens forvaltninger i øvrigt, for ikke at tale om 
diverse møder med presse og politikere. Vi skulle lige finde vores 
egne ben at stå på, lære at kravle og ikke mindst gå. Vi er i gang med 
at øve os på at løbe, men den historie må I så få næste år. 
 
Efter generalforsamlingen sidste år konstituerede vi os i bestyrelsen 
med Sisse som formand, Dorte som næstformand, Kenneth kasserer 
og Henriette som sekretær med Holger som bestyrelsesmedlem. 
Men i løbet af sensommeren måtte Henriette kaste håndklædet i 
ringen pga helbredet, så Anne måtte som suppleant træde ind som 
sekretær. I vinter måtte Sisse træde tilbage som formand pga. 
helbredet, og så blev Holger valgt som formand, Sisse blev 
almindeligt bestyrelsesmedlem, men ellers lignede bestyrelsen sig 
selv. Vores 2. suppleant valgte at trække sig helt ud lige før jul. Så 
det har været en noget amputeret bestyrelse, og hvor skavankerne 
har stået lidt i kø for at spænde ben for arbejdet.  
 
Men vi har da haft nogle bestyrelsesmøder, møder med jobcenter, 
udvalgsformanden, netværksmøder, andre mulige 
samarbejdspartnere og ikke at glemme vores kaffemøder. Pga. de 
omstruktureringer der har været i bestyrelsen har alle lige skulle 
sætte sig ind i, hvad opgaven helt nøjagtig gik ud på, og det tager jo 
som bekendt lidt tid. Men ikke desto mindre har vi haft nogle gode 
konstruktive møder med både den afgåede jobcenterchef, og hans 
efterfølger må vi bare sige: Vi kan slet ikke få armene ned, 
udvalgsformanden har rakt en hånd ud til os med et oprigtigt ønske 
om, at vi bliver mere synlige i det videre arbejde med at få de 
kommunale omstruktureringer til at passe med vores medlemmers 
behov.  
 
På et netværksmøde havde vi fint besøg fra jobcentret i form af 
Helge Gellert, Linda B. Rasmussen, Sanne Nielsen fra 
ydelsesafdelingen og (Bente Ingemansen)? For at fortælle om hvad 
er ressourceforløb? Hvad er op og ned på §34 osv. De fleste af jer 
var der jo selv …. Jo, der blæser milde vinde vores forenings vej for 
tiden. Vi arbejder i hvert fald ihærdigt videre på, at blive den 
foretrukne samarbejdspartner sådan rent kommunalt. Ingen er jo 
bedre til at fortælle forvaltning, udvalg og ledelse end os, hvad det er, 
der skal til for, at de og vi bedst kan hjælpe jer.  
 
Tonen er ikke bare blevet bedre jobcenter/ledelse/kommune/ og os 
imellem, den er faktisk blevet respektabel. Og det skaber en 
anderledes indgangsvinkel til det videre samarbejde.  
Bare lige til information, så er der netværksmøde den 16. juni på 
Bispen kl. 19, hvor der igen kommer besøg fra jobcentret. Emnet vil 
her være 225 timers reglen og kontanthjælpsloftet. Så mød bare 
talstærkt op igen lige som sidst. 
 
Der har været afholdt et bisidderkursus, hvor 12(?) frivillige var mødt 
op til et 2 dages kursus i at være bisidder. Nogle af dem har allerede 
været i aktion. Vi som bestyrelse er stolte over, at I lagde tid og 
ressourcer i det, for at hjælpe andre af vores medlemmer. Vi ved om 
nogen, hvilke ressourcer det kræver at mobilisere energi til at hjælpe 
andre, selv om det kan være svært. Stor tak for det. 
 
Kaffemøderne er jo blevet en fast bestanddel at mødes til for rigtig 
manges vedkommende, og Dorte valgte derfor at udvide hver anden 
tirsdag til også at omfatte hver anden onsdag, da der har været 
forespørgsler fremme omkring det. Og vi hører jo, at folk stadig 



 

                                               

hygger sig, der møder forståelse og hjælp til det praktiske på 
områder, hvor de ikke selv kan.  
 
Kaffemøderne er for mange blevet det faste holdepunkt, det sociale 
samvær som ofte mangler, når man ikke er en del af det højt 
besungne arbejdsmarked. For nogle det eneste sociale samvær, de 
rent faktisk har.  
 
Nogle mulige samarbejdspartnere er vi ved at få sat lidt skub i, men I 
må væbne jer med tålmodighed lidt endnu for at høre nærmere 
omkring dette. Der vil jo stadig løbende komme information på vores 
hjemmeside.  
 
Apropos hjemmeside. Bestyrelsen har en stor bøn til jer. Holger har 
efterlyst nogle, som kunne have lyst eller interesse for at give bare en 
lille hånd med den. Vi sidder 5 mennesker med hver vores 
udfordringer i spidsen for en forening med langt over 500 
medlemmer. Alle hver især med vores opgaver foreningsmæssigt, for 
nogle arbejdsmæssigt, som også skal have et familieliv til at hænge 
sammen og et hjem, som også er så utaknemmeligt at kræve 
opmærksomhed til tider.  
 
Det kræver på ingen måder den store kandidatuddannelse at hjælpe 
med hjemmeside eller finde informationer til gavn for vores 
medlemmer i nyheder/på sociale medier/ankestyrelse osv. Holger 
hjælper gerne på vej. Vi kunne måske ligefrem lave et socialt 
samvær ud af det pakket ind i, - vi alle har brug for at være noget for 
andre, men jeg ved ikke meget om it, men kan godt lide at søge 
information/viden, og så elsker jeg gratis kaffe/kage/mad-agtig måde  
Og netop også pga. vores størrelse er vi blevet for stor en gruppe på 
Facebook til at vi kan invitere alle medlemmer til kaffemøde / 
netværksmøde, som vi hidtil har kunnet. Facebook har en grænse 
der hedder 500 medlemmer. Så derfor vil alle datoer, når de kendes, 
blive slået op på vores hjemmeside. Der vil man også fremover 
kunne læse om ankestyrelses afgørelser, referater fra 
bestyrelsesmøder, møder med det politiske osv. Tanken er at vores 
nuværende Facebook side ”bare” skal være den, hvor vi mødes og 
kan snakke med hinanden og give gode råd, som nu og tidligere.  
 
Det nye er, at ovennævnte informationer vil blive lagt på 
hjemmesiden, og ikke være i filer på facebooksiden.  
 
Til slut vil bestyrelsen takke både jer fremmødte, de bag skærmene 
som desværre har været forhindret i at komme selv, den lokale 
presse, bisiddere, politikere, udvalg, den afgåede og den nye 
jobcenterchef, øvrige medarbejdere som har været til vores møder 
fra jobcenterside, Ricky Magnussen og andre forhåbentlig kommende 
samarbejdspartnere for gode konstruktive indspark, samarbejde og 
konstruktiv kritik i bestyrelsesåret 2015/2016. 
 

05 Heid Nielsen informerer om "Rådet for sociale udsatte" 
Der blev informeret om hvad "Rådet for sociale udsatte" er og hvad 
de laver. Endvidere blev Syg I Haderslev informeret om, at der er 
planer om at få en plads i rådet til os. 
 

   

06 Kassererens beretning 
Kenneth Haas forelægger regnskab for 2014 og 2015. Regnskabet 
har været til gennemgang med Kenneth Haas (kasserer), Kurt 
Matthiesen (bilagskontrollant) og Gitte Anker Olsen 
(bilagskontrollant). Ved gennemgang af regnskabet er der ikke fundet 

   



 

                                               

anlæg til yderlige påtegning og regnskabet er dermed godkendt. 
Underskrevet af Kassereren og bilagskontrollanter. 
 

07 PAUSE klokken 20:00 - 20:15 
 

   

08 Valg af bestyrelsesmedlemmer 
På valg er Holger Kropp som blev genvalgt og Anne Pedersen som 
blev genvalgt. 
 

   

09 Valg af suppleanter 
Der stiller op: 

 Susanne Henningsen 

 Annette Anker 

 Gitte Anker Olsen 

 Heidi Nielsen 
 
Alle 4 blev valgt som suppleant. 
 

   

10 Valg af bilagskontrollant 
Der stiller op: 

 Kurt Matthiesen 

 Henriette Nissen 
 
Begge to blev valgt. 
 

   

11 Eventuelt 
Der bliver spurgt om "Staffet for livet" og hvorfor Syg I Haderslev ikke 
deltog. Kenneth Haas fortæller, at der har været store udfordringer 
med, at få nok deltagere til staffetet og at der ikke er planer for 2016, 
at deltage, fordi der er mange andre tiltag Syg I Haderslev har gang i 
og kræver bestyrelsens fulde opmærksomhed. Det er dog ikke 
udelukket, at Syg I Haderslev stiller et hold i fremtiden. 
 
Der blev konstateret, at Syg I Haderslev er den største forening med 
500+ medlemmer. Der findes andre "Syg i ....." grupper som har flere 
medlemmer, men de er ikke en forening. 
 

   

 
De næste aftalte møder: 
Konstituerende bestyrelsesmøde: 09.06.2016 klokken 19:00 
 
Netværksmøde: 16.06.2016 klokken 19:00 på Bispen i Haderslev 


