Referat fra Generalforsamling og bestyrelsesmøde
30. september 2013
Selskab for Mænds Sundhed

Deltagere:
Mehrak Salimi, medlem
Morten Kragh, medlem
Nicolai Schacke, bestyrelsesmedlem
Regitze Siggaard, næstformand
Svend Aage Madsen, formand
Anne Sofie Fraenkel, medlem
Keld Simonsen, suppleant
Marie Louise Raben, medlem
Hanne Voldby Jensen (referent), bestyrelsesmedlem.
Afbud fra: Jan Skaarup, bestyrelsesmedlem.

Dagsorden i henhold til vedtægterne.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Valg af dirigent
Valg af stemmetællere
Formandens beretning
Årsregnskab
Indkomne forslag
Fremlæggelses af aktivitetsplan
Fastsættelse af kontingent
Budget for næste år fremlægges til godkendelse
Valg af bestyrelse og suppleanter
Valg af revisorer
Eventuelt

Ad 1.
Formand Svend Aage Madsen blev valgt til dirigent. Generalforsamlingen er indkaldt korrekt og er
beslutningsdygtig.
Ad 2.
Nikolai blev valgt til stemmetæller, og Hanne til referent.
Ad 3.
Svend Aage Madsen gennemgår årsberetningen (fremsendt inden mødet). Der fremhæves:
a) En tak til afgåede bestyrelsesmedlem Søren Ekman for hans arbejde i
bestyrelsen gennem flere år.
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b) Etableringen af Forum for Mænds Sundhed. Selskabet har formandskabet i
dette forum. Der kommer forsat nye partnere med i Forummet, og flere viser
interesse bl.a. Region Syd & Midtvest, samt Ministeriet for by, bolig og
landdistrikterne.
Der er også søgt midler til etablering og projektarbejde i Forummet;
satspuljen, ligestillingsministeriets pulje, sundhedspuljen samt
landdistriktspuljen.
c) Selskabets nye hjemmeside fungerer godt, og under MHW 2013 var der
dobbelt så mange hits, som året før. Overvejelser over om selskabet evt. skal
udbygget meden facebook side eller at komme på andre sociale medier.
Endvidere kommer der også en bemærkning om, at hjemmesiden ikke
kommunikerer direkte til manden selv, men til professionelle og andre
interesseret i mænds sundhed generelt.
d) MHW 2014 står i en vanskelig situation, da der pt. ingen økonomi er til det.
Selskabet har heller ikke opnået økonomisk støtte til driften. MHW2014
overgår til forummet, og arbejdet med at finde økonomisk støtte til
Forummet vil have første prioritet. Der er ingen forbehold ift. at opnå støtte
fra medicinal firmaer, så længe at forummet/selskabet er opmærksomme på
evt. krav, og hvad disse indebærer.

Formandens beretning vedtages enstemmigt af Generalforsamlingen.
Ad 4.
Svend Aage Madsen gennemgår årsregnskabet som vedtages enstemmigt. Der tilføjes en note om at
vi kan forsøge at få en bank, der ikke trækker gebyrer og i stedet giver renter.
Ad 5.
Der er ingen indkomne forslag.
Ad 6.
Svend Aage Madsen gennemgår forslag til aktivitetsplan. Aktivitetsplanen vedtages. Der er en
drøftelse af initiativer i forhold til medlemsmøder og åbne møder generelt om mænds sundhed. Det
besluttes at bestyrelsen tager overvejelserne med i deres videre arbejdet. Ligeledes om selskabet
skal profileres på de sociale medier.
Ad 7.
Det besluttes at fastholde gratis medlemskab af selskabet.
Ad 8.
Der er ikke udarbejdet budget. Det godkendes af generalforsamlingen.
Ad 9.
Der afholdes valg, og det besluttes at der skal vælges 7 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.
Valget foregår ved skriftlig anonym stemmeseddel. Hver fremmødte medlem har 7 stemmer.
Følgende er 9 personer er opstillet og valgstemmer er noteret:
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Anne Sofie Fraenkel
Hanne Voldby Jensen
Keld Simonsen
Mehrak Salimi
Morten Kragh
Nicolai Schacke
Regitze Siggaard
Svend Aage Madsen
Jan Skaarup

7 stemmer
9 stemmer
3 stemmer
7 stemmer
7 stemmer
8 stemmer
9 stemmer
9 stemmer
0 stemmer

Bestyrelsen vil fremover bestå af ovenstående 7, som er fremhævet med fed, og Keld Simonsen og
Jan Skaarup er suppleanter.
Bestyrelsen vil konstituere sig selv på det efterfølgende bestyrelsesmøde.
Ad 10.
Marie Louise Raben vælges til revisor.
Ad 11.
Morten Kragh indmelder formelt Dialog mod Vold, som medlem af Forum for Mænds Sundhed.
Mødet afslutter med at formanden takker for god ro og orden.

Bestyrelsesmøde 30.9.2013
Efter generalforsamlingen samles bestyrelsen og konstituerer sig således:
Formand Svend Aage Madsen
Næstformand Regitze Siggaard
Kasserer Hanne Voldby Jensen
Endvidere besluttes det at møde kadencen skal være ca. 3 møder årligt. Næste møde skal være i
januar. Formanden indkalder til møde.

/december 2013, Hanne Voldby Jensen.

