
REFERAT 
 

Generalforsamling 2023, Nyreforeningen Roskilde kreds 
Søndag den 12. februar 2023 kl. 11.00 

På Jenners DockSide, Køge. 
 

01. Peter Nordland bød velkommen. 18 havde tilmeldt sig. 2 havde desværre måtte melde 
afbud. Carsten Rosenvinge blev valgt som dirigent og Marianne Nordland som referent. 
Jesper og Bent valgt som stemmetællere. 

02. Bestyrelsens beretning for 2022 

• Ud i det Blå gennemført med 18 tilmeldte til Oplevelses Center Nyvang, Holbæk, 
søndag den 12. juni. Dejlig dag, vi håber flere får mulighed i 2023.  

• Reception i Dialysen ifm  donation til indkøb af kunst 

• Tilsagn om ferietilskud til nyresyge børn. Regler fremgår af vor hjemmeside. Et tilskud 
uddelt. 

• Velkomstdag gennemført for 20 NYREre medlemmer. Rigtig god dag med god dialog 
mellem deltagerne. Afsluttet med oplæg : Et godt Liv med kronisk sygdom. 

• Julekomsammen søndag den 20. november på Christians Minde, Køge for 18 deltagere. 
Fik besøg af julemanden med gave til de ”søde voksne” 

Beretning taget til efterretning. 
03. Jette Larsen gennemgik regnskab – der i år fremtræder i forenklet form. På budget 2023 

forventer vi uændret kontingent på 20.700 og udgift til Generalforsamling på 5.400; Ud i 
det Blå med 16.000; dialogmøde på 4.500 samt julekomsammen med 6.000 kr. 
Regnskab samt budget uddelt og taget til efterretning. 

04. Peter begrundede bestyrelsens forslag til ændring af § 1 og § 2 i vedtægterne. 
Generalforsamlingen vedtog enstemmigt ændringen til lokalkreds ØSTSJÆLLAND 
(omfattende Greve-, Solrød-, Køge,- Lejre- og Roskilde kommune). Ligeledes ændres § 2 til : 
lokalkredsens kontaktadresse er formandens adresse. 

05. Valg ulige år : 
Peter Nordland 
Maja Fabricius udtræder efter ønske pga personlige forhold. Vi siger tak for samarbejdet og 
ønsker Maja det bedste. 
Nyvalg er : Bent Stenbjerg og Jesper Drysgaard. Nyvalgt suppleant Kaj Raundrup. 

06. Eventuelt 
Husk ved ny mail adresse, at give besked til Cille på 5093 5948 eller ck@nyre.dk 
Jette har fået nyt telefonnummer 2265 4720 
Ud i det Blå planlægges til søndag den 11. juni. Der kommer mere herom senere. 
Dialogmøde forventes gennemført i september måned. Også mere herom senere. 
Focus på § 18 i serviceloven. 
 
Dato    dato 
 
 
Referent   dirigent 
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