
 

Referat af Blindmotions ordinære generalforsamling 2021  
Onsdag den 7.april kl. 19:00 2021 afholdt støtteforeningen ’Blindmotion’ sin 
ordinære generalforsamling online via Zoom.  
 
1.Valg af dirigent.  

Medlem Kim Sønderbek valgtes ind som dirigent.  

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen er varslet rettidigt og 
beslutningsdygtig jf. foreningens bestemmelser.  

 

2.Valg af referent og 2 stemmetællere.  

Sekretær Kristine Damberg valgtes ind som generalforsamlingens referent.  
Næstformand Carina Breiting og medlem Caspar Gregersen valgtes ind som 
stemmetællere.  

 

3.Fremlæggelse og godkendelse af referat fra seneste ordinære eller 
ekstraordinære generalforsamling.  

Punktet udgår, da det er foreningens første ordinære generalforsamling og der 
derfor ikke foreligger et referat.  

 

4.Fremlæggelse og godkendelse af formandens beretning og beretning 
fra stående udvalg og kontaktpersoner.  

Formand Sven Mogensen aflagde dele af beretningen fra det forløbne år. 
Beretningen var udsendt skriftligt på forhånd med generalforsamlingens 
indkaldelse.  
 
Fra ultimo august 2019 til ultimo januar 2020 fik den nuværende bestyrelse 
skabt visionen og et grundlag for at udleve visionen i Blindmotion. Med mere 
end 30 møder afholdt i perioden, kunne gruppen stolt stifte foreningen den 
26. januar 2020.  
 
Formanden gennemgik overordnet vision og mission for Blindmotion.  
1) At aktivere og skubbe på for at personer med nedsat syn kan komme ud 
og motionere. At Blindmotion bliver så stor, at ingen synshandicappede 
oplever forhindringer, hvis de vil ud og dyrke motion. 2) At være 
støtteforening for Synshandicappedes Motionsfond som i de første 8 år har 
uddelt 111 legater til en samlet sum af kr. 845.000, -.   
 

Efter 2021 vil Synshandicappedes Motionsfond have uddelt over 120 legater 
til en samlet værdi af ca. kr. 950.000, -. Men afkastet er småt og pengene 
kommer ikke af sig selv. Derfor blev det nødvendigt at stifte Blindmotion 
som aktør, for at kunne tilføre Synshandicappedes Motionsfond flere penge i 
fremtiden og dermed muligheden for endnu flere legater.   

 

Foreningens indkomst stammer primært fra private donationer, 
medlemsgebyrer og Svens foredrag. Især er medlemmerne i Blindmotion 



 

guldet for den fælles indsats og vi har brug for at blive mange flere. Vi har 
behov for tilgangen til ressourcer, både i form af frivillige hænder i 
Blindmotion og i form af flere medlemmer og donationer til at 
Synshandicappedes Motionsfond fortsat kan uddele legater til 
synshandicappede.  

 

Dernæst blev afviklingen af én af foreningens store milepæle, ’Tour de 
Legatuddeling 2020’ nævnt.  

Det nye format for legatuddelingen i 2020 med besøg i 12 forskellige byer 
med tilgangen: ’’når de ikke kan komme til os, så må vi komme til dem’’ gav i høj 
grad mulighed for at komme tættere på legatmodtagerne, hvilket har været til 
stor glæde for alle parter involveret i legatuddelingen.  

 

Tak til Jannie Hammershøi og Dansk Blindesamfund for det gode, tætte og 
åbne samarbejde omkring legatuddelingen. Det er en stor fornøjelse.  

 

Blindmotion kunne fra 2020 overføre kr. 125.000, -. til Synshandicappedes 
Motionsfond til at dele ud til nye legater.   

 

Tusind tak til alle som har bidraget og hjulpet og støttet Blindmotions 
arbejde. Vi er mange der gør en stor indsats og det gør en forskel for de 
synshandicappede. Vi håber det i fremtiden bliver lige så frit et valg for 
personer med synshandicap at dyrke motion, som det er for seende.  

 

Særligt tak til bestyrelsen for det tætte samarbejde.  

 

Formandens beretning blev taget enstemmigt til efterretning af 
generalforsamlingen.  

 

Der er ingen stående udvalg eller kontaktpersoner i år og derved ingen 
fremlæggelse af beretning herfra.  

 

5. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse.  

Kasserer Annette Andersen fremlagde årsregnskabet 2020.  

Regnskabsåret forløber fra 26. januar 2020 til 31 december 2020.  

Opgørelsen udviser samlede indtægter på kr. 207.688, - og årets resultat er et 
overskud på kr. 204.836, -.  

 

Det er en stor glæde at foreningens arbejde for at minimere udgifter vha. 
sponsorer og private bidragsydere, har ført til dette økonomiske overskud i 
foreningens første år.  

 

Generalforsamlingen godkendte enstemmigt årsregnskabet for 2020.    



 

6. Fastsættelse af kontingent.  

Bestyrelsen indstiller at de nuværende kontingentsatser fastholdes.  

Personligt medlemskab: kr. 250,-   

Familiemedlemskab: kr. 450,-  

Virksomhedsmedlemskab: kr. 1500,-   

Personalemedlemskab: kr. 250,- pr ansat.  

 

Forslaget vedtages enstemmigt af generalforsamlingen.  

 

7. Behandling af indkomne forslag.  

• Forslag til vedtægtsændringer, fremsat af Blindmotion bestyrelsen.   
Bestyrelsesmedlem Jesper Andersen fremlægger forslag til vedtægtsændringer: 
Vedtægtsændringerne beror sig især på deadlines i form af tidligere tilmelding 
til generalforsamling, kontingentsatser i forhold til regnskabsåret og rotation 
af bestyrelsens medlemmer.  
Generalforsamlingen ønskede ikke yderligere uddybning af forslagene og 
forslagene blev sat til afstemning som et samlet punkt.  
 
Forslaget om vedtægtsændringer vedtages enstemmigt af 
generalforsamlingen.  

 
10. Valg revisor.  

Bestyrelsen indstiller at den nuværende revisor, Karin Nielsen genvælges. 
Karin stopper formelt 1/8 2021, men der indstilles til at hun genvælges som 
revisor for resten af perioden med mulighed for forlængelse til resten af 
regnskabsåret.  
 
11. Eventuelt.  
Kasserer Annette Andersen gør opmærksom på vandreturen i Mols Bjerge 
den 17. juli med guide, naturvejleder, fuld forplejning og sanseoplevelser. Der 
er mulighed for overnatning på Fuglsøcenteret som ligger i nærheden. Der er 
et maks antal på 50 deltagere.  
 
Medlem Anette Bjerre udtrykker at hun blev opmærksom på Blindmotion på 
baggrund af markedsføringen af Vandreturen i Mols Bjerge.  
 
Medlem Kim Sønderbek fortæller om vigtigheden af idræt og motion for 
personer med synshandicap og de gode muligheder på vandet med havkajak.  
 
Medlem Caspar Gregersen roser bestyrelsen i Blindmotion og 
Synshandicappedes Motionsfond for et rigtig godt arbejde.  
 
Næstformand Carina Breiting fortæller om nogle af de arrangementer der er i 
det kommende år. Først ved Synshandicappedes Motionsfonds legatuddeling 



 

den 3-4. juni, vandreturen i Mols Bjerge den 17. juli, havkajak arrangement og 
spændende fælles arrangement omkring goalball i september.  
 
Formand Sven Mogensen udtrykker vigtigheden af kommunikation. Vi er 
begyndt at sende sæsonbreve, velkomstbreve og påmindelse om 
kontingentfornyelse ud og det har haft en stor effekt på omtalen af 
Blindmotion og forhåbentlig giver det et stærkere fundament for fremtidig 
udvikling.  
 
Bestyrelsesmedlem Jesper Andersen beskriver det dybdegående arbejde med 
at imødekomme f.eks. tekniske behov hos både synshandicappede og seende. 
Heriblandt med hjælp fra flere dygtige medspillere i opsætning af b.la. 
hjemmeside.  
 
Formand Sven Mogensen afslutter generalforsamlingen med en stor tak til 
generalforsamlingen, bestyrelsen og en opfordring om at drikke et glas 
bobler, når generalforsamlingen afsluttes, for et år er gået og det skal i den 
grad fejres.  
 
Dirigent: Kim Sønderbek  
Referent: Kristine Damberg  
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