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GENERALFORSAMLING 

COPA Storstrøm / Lolland / Falster 

lørdag den 17. oktober 2020  

 

Sted og tid:  Restaurant Kikko, Nykøbing F, kl. 12:00 

Deltagere: I alt 20 personer deltog i generalforsamlingen 

 Fra bestyrelsen deltog Næstformand  Erna Kristoffersen 

  Bestyrelsesmedlem  Bjarne Vissing 

  Suppleant  Lillian Harris 

  Kasserer  Frank Hubert 

  Revisor  Nina Jensen 

  Revisorsuppleant  Stephen Harris 

(Afbud fra bestyrelsesmedlem/sekretær Eva Korsholm)  

 Endvidere deltog Landsformand  Henning Granslev 

  Vicelandsformand  Hanne Westergaard 

 

Erna indledte generalforsamlingen med Dagsordenens pkt. 2: 

Pkt. 2 Valg af stemmetæller 

 Hanne Westergaard meldte sig og blev valgt som stemmetæller. 

 

Pkt. 1 Valg af dirigent 

 Bestyrelsen foreslog Henning Granslev, som blev valgt. – Henning takkede for valget  

 og oplyste, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt iht. vedtægter. 
 

Pkt. 3 Bestyrelsens beretning 

 Næstformand Erna Kristoffersen forelagde beretningen for 2019 – et år, som bl.a. var 

 præget af arrangementsaflysninger pga. manglende opbakning fra medlemmer, alvorlig 

 sygdom i bestyrelsen samt ikke mindst tabet af vores formand Alice Døssing og bestyrel-

 sesmedlem Geert Dall. 

 Erna oplyste endvidere, at julefrokosten 2020 vil blive udskudt og erstattet af en ”forårs-

 frokost” i 2021 under hensyntagen til Covid19-situationen, bl.a. fordi vi nu er så langt 

 henne på året, at bestyrelsen ikke kan nå at arrangere og annoncere en julefrokost i 

 Copa-bladet mv. - I den forbindelse blev det drøftet, om bestyrelsen evt. kunne udsende 

 oplysninger om nye tiltag i foreningen på e-mail og evt. sms til de medlemmer, som ikke 

 kan modtage e-mail. Dette kræver, at medlemmerne hver især (ved ændringer) sørger 

 for at opdatere egne kontaktoplysninger til såvel lokalformanden som hovedkontoret.  

 Hanne W. påpegede, at man i forbindelse med udsendelse på e-mail bør huske at frem-

 sende disse som BCC, hvilket der var enighed om. 

 Beretningen blev godkendt. 

 

Pkt. 4 Fremlæggelse af regnskab 

 Kasserer Frank Hubert fremlagde regnskabet for 2019, som fremviser et pænt overskud, 

 hvilket skyldes manglende arrangementer som beskrevet under beretningen. Det fremgår 

 endvidere, at tilskud fra COPA er mindre end i 2018. Henning forklarede, at dette skyldes  

 lavere medlemstal i lokalforeningen 

 Regnskabet er underskrevet af næstformand Erna Kristoffersen, kasserer Frank Hubert 

 og revisor Nina Jensen.  

 Regnskabet blev godkendt med et par få rettelser pga. ”skrivefejl”. 
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Pkt. 5 Indkomne forslag 

 Der var ikke modtaget nogen forslag. 

 

Pkt. 6 Valg af bestyrelse 

 På valg er næstformand Erna Kristoffersen – Erna blev valgt til formand. 

 Bjarne Vissing, bestyrelsesmedlem – trådte ud af bestyrelsen. 

 Da der skal være min. 5 personer i bestyrelsen, efterlyste formanden nye medlemmer til 

 bestyrelsen. Ingen af de tilstedeværende meldte sig. 

 Landsformanden gav herefter bestyrelsen dispensation til at fortsætte med foreløbig kun 

 4 personer. – Lillian vil forsøge at ”hverve” nye bestyrelsesmedlemmer/suppleanter 

 blandt stomiopererede bekendte. 

 

Pkt. 7 Valg af revisor 

 I dagsordenen er fejlagtigt anført, at Nina modtager genvalg. Dette er imidlertid ikke 

 tilfældet, så revisorsuppleant Stephen Harris blev valgt til revisor. 

 

Pkt. 8 Valg af suppleanter 

 Der var ikke modtaget nogen emner, og ingen af de tilstedeværende meldte sig som 

 suppleant. 

 

Pkt. 9 Eventuelt 

 Under dette punkt fortalte Hanne W. bl.a. om COPA Sydøstjyllands arbejde med ”åben 

 rådgivning” på Horsens Sygehus et par timer hver måned samt om deres rådgivning og 

 undervisning på hhv. hospitaler og SOSU-skoler. Dette er en stor succes og såvel syge-

 plejesker som studerende er meget glade for denne kontakt med erfarne stomioperere-

 de. - Endvidere var der en del snak om de problemer, som nogle medlemmer har med 

 visse kommuner og ikke mindst manglende kontakt til og støtte fra den lokale stomisyge-

 plejeske. Henning orienterede her om COPA’s arbejde og kontakt til landets kommuner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
                Dirigent Henning Granslev                 Formand Erna Kristoffersen 

 

 

   
              Referent Edith Vissing 


