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GENERALFORSAMLING 2023

Formandens 
årsberetning
Siden sidste generalforsamling i Taastrup i 
april 2022 er der sket en del med bestyrelsen 
af MCS Foreningen, men desværre ikke så 
mange udadrettede aktiviteter, som vi kunne 
ønske os. 

Bestyrelsen fik nye Bestyrelsesmedlemmer 
(kasserer og revisor), og det lovede godt 
med de kompetencer og den viden, de havde 
indenfor deres felt, men glæden var dog re-
lativ kort, da de udtrådte af personlige grun-
de. Mandefald har præget bestyrelsen det 
sidste år. Næstformanden har ikke haft tid 
til frivilligt arbejde for foreningen på grund 
af nyt arbejde med mange flere timer, og jeg 
selv har mistet overskuddet og energien, og 
jeg er udfordret i mit privatliv, hvorfor jeg 
har meddelt, at jeg også træder ud i utide. 
Flere andre genopstiller ikke til bestyrelsen, 
så alt i alt har vi kæmpet og brugt noget 
krudt på, om vi kunne samle en ny bestyrel-
se, så MCS Foreningen kan overleve. 

Bestyrelsesmøderne har vi afholdt cirka en 
gang om måneden online via Teams, men 
det er sjældent, vi har været mere end 2-4 
deltagere, hvorfor det har været en udfor-
dring at sætte noget aktivt igang.

Rådgivningstelefonen kører upåklageligt, 
og dem, som ringer, takker mange gange for, 

at vi lytter og kommer med råd. Vi har cirka 
et opkald om ugen, og i efteråret har besty-
relsesmedlem Manizha overtaget telefonen 
efter Vibeke Ulldall, som har haft den i flere 
år. Som formand får jeg også en del opkald 
og hjælper med det, jeg nu har forstand på. 

Økonomi. Fra februar 2022 fik vi at vide, at 
tilskuddet til Gittes løn ophørte, da vi ikke 
længere modtager tilskud fra Sundheds- og 
Ældreministeriet, og foreningens økonomi 
er dermed væsentlig dårligere end nogen-
sinde, da vi tærer på opsparingen. Vores 
eksterne revisor har overtaget efter Arne, 
og vores interne revisor Kira har været så 
venlig at stille op og gennemgå regnskabet 
ved generalforsamlingen.  

Vi har undersøgt muligheden for andre 
offentlige driftstilskud, og det er muligt at 
søge Socialstyrelsens pulje med deadline 6. 
maj 2023 for handicaporganisationer, men 
det kræver en indsats og 500 medlemmer af 
foreningen. Vi har udarbejdet et par sider i 
det foreløbigt sidste MCSinfo med info om 
det, som hermed videregives til den næste 
bestyrelse. 

Vi søgte Silkeborg kommunen om penge til 
et sup-board arrangement i Silkeborg, men 
fik desværre afslag.

Af Kyung Reppenhagen
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Redaktør. Vi har desværre set os nødsa-
get til at sige farvel til vores redaktør, som 
har fået nyt fleksjob som redaktør hos ME 
Foreningen allerede fra 1. januar 2023. Gitte 
har været uundværlig og en kæmpe hjælp i 
alle henseende, når jeg har henvendt mig til 
hende. Vi takker for godt arbejde gennem de 
sidste 3 år og jeg er også taknemmelig for, at 
Gitte frivilligt deltager på generalforsamlin-
gen og sender et sidste blad ud til medlem-
merne som PDF senere i januar. 

Blad Om bladet skal fortsætte som en del 
af foreningens tilbud til medlemmerne, må 
afhænge af den nye bestyrelse og deres prio-
riteter og måske af, om der melder sig en ny 
redaktør? Fordelen ved at være en næsten ny 
sammensat bestyrelse er, at der forhåbent-

lig er nye gode ideer og initiativer, som vi 
andre har været blinde for. 

Jeg takker for min tid i bestyrelsen og alle 
de mange søde og positive tilkendegivelser, 
vi har fået, selvom man altid gerne ville ha’ 
gjort og udrettet mere i sin tid. Jeg er glad 
for, at foreningen stadig består, og jeg vil 
stadig arbejde aktivt på at sprede viden, 
oplysninger, info og sætte fokus på, ikke 
kun os med MCS, men også for alle andres 
skyld. Vi ved, hvor skadeligt det er, og hvor 
meget man kan forebygge ved at tage et 
aktivt valg ud fra den viden, vi har omkring 
duft og kemikalieoverfølsomhed. 

Tak for denne gang.

”Tak for denne 
gang,” er det sid-
ste, Kyung skriver 
i sin årsberetning 
efter tre år som 
formand. 

Stafetten gives          
nu videre til en 
næsten helt ny 
bestyrelse. 


