
  
 

Referat Årsmøde 23.10.2019 
 
1. Valg af referent og ordstyrer 
Mary valgt til referent og Erik til ordstyrer. 
Der var 13 deltagere, heraf 5 fra styregruppen. 
 
2. Styregruppens beretning 
ViTSi driftes af Ulykkespatientforeningen (PTU), hvor vi får bistand fra en bogholder. Vi betaler kr. 
15.000 årligt for den service.  
Styregruppen har holdt 4 fysiske møder i løbet af året i Odense. Dertil nogle online.  
Konferencen i år blev udsat pga., at de ønskede oplægsholdere ikke kunne på dagen. Datoen var 
sammenfaldende med både et Hammel-arrangement og Neuro-dagene. Vi har endnu ikke afklaret 
den nye dato for konferencen, men det bliver sandsynligvis i foråret. Diskussion: I foråret er der også 
Rehab Messe, men til efteråret er budgetterne brugt. Det vigtigste er dog, at det meldes tidligt ud, så 
pengene kan reserveres. 
Hjemmesiden er under udvikling. Den er oppe at køre, men der kan stadig godt være 
”børnesygdomme”. Hvis siden skal leve, skal der nyt ind på den fra medlemmerne. Bemærkning fra 
deltager: den er meget nemmere at overskue end den gamle. Ændringer meldes til styregruppen, som 
sørger for, at det kommer videre og ind på siden. Opfordring til at undersøge, om ViTSi’s resultater 
kunne ligge på SidLigGodt-netværkets side. 
ViTSi har nu 27 medlemmer. 1 er udgået (efterløn), 1 er ny. Langt de fleste medlemmer er med i en 
arbejdsgruppe. Prisnedsættelsen har endnu ikke haft et synligt resultat på medlemstilgangen, men 
Lone oplyser, at hun udelukkende er kommet med pga. prisnedsættelsen.  
 
3. Fremlæggelse af budget og regnskab  
Regnskabet blev fremlagt i detaljer.  



De 975 kr. i kontingent fra 27 medlemmer har givet indtægt på godt 26.000 kr.  
Grupperne har ikke bedt om tilskud til udgifter i år. Der er ikke noget sær-regnskab for konferencen, 
som jo ikke blev afholdt. 
Vi har ca. 150.000 kr. på kistebunden. Der skal altid helst være mindst 50.000 kr. Pengene er primært 
genereret fra vore konferencer. Der var forslag om at bruge noget af overskuddet på PR for ViTSi. 
 
4. Indkommende forslag 
Ingen. 
 
5. Arbejdsprogram for det kommende år 
Vi skal afklare, om grupperne fortsætter eller om nye projekter bliver sat i søen. Det er programmet 
for workshoppen senere i dag. 
Videreudvikling af hjemmesiden. Send gerne rapporteringer fra gruppemøder ind til siden.  
Planlægning af konference og workshop 2020. Emnet er stadig Hemiplegi i 2020, men kom gerne med 
forslag til de næste. 
Det er vigtigt at holde ViTSi’s og SidLigGodt’s arrangementer adskilt, både emnemæssigt og 
tidsmæssigt. 
 
6. Fastsættelse af medlemsgebyr 
Medlemsgebyret fastholdes på 975 kr.  
 
7. Valg af styregruppe 
På valg: Mary, Palle, Jette.  
Alle tre genvalgt. 
 
8. Evt. 
Intet. 


