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Arsrapport fsr 3S17
Årsrappcrten er fremlagt *g godkendt
På den ordinære generalforsarnling
d. ??. april eCI18

$irigent

Ledelsespåtegning
se$tyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrappsrten fnr r*gnskabsåret
.?017 for Migræne danrnark"

Årsrapporten €r aftragt i *verensstemmelse med årsregnskabsloven.
Vi anser den valgte regnskabspraksis f*r hensigtsmæssig således, at årsrappsrten
giver et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, finansielle stilling sarnt

resultat.
Årsra pparte n

i

n

dsti I l*s ti t genera lf*rsaml ingens gcdkendelse

Ksbenhavn d. ??. april 3018
Sestyrelsen;

Knud Sstberg

* formand

Keld Kåcher
Kasserer

Dnrrit Sjerregaard

Marina Rordam
Sekretær

"

Revirianspåtegning
Jeg har revideret årsrapporten fCIr Migræne danrngrk

far regnskabsåret ?01?

Fnreningens ledelse har ansvaråt fsr år$råppsrten
Den udførte revisien:
Foren i ngens i ndtægter bcstå r af medl*rnskonti

genter cg fondsmid ler*
Det er konstateret, at de indbetalte kantingenter og fondsmidler er bogført ag der
foreligger kontuudtog for fcreningens sparekasse visende saldo pr. 31.11.A01?.
n

reni ngens udgifter hestå r hovedsagel ig af medlemsa rra ngementer.
Alh udgifter &g indtægter *r bagført.
Fn

Kenklusion:

Årsrapporten må anses fsr at give et retvis*nde billede af f*reningens aktiver,
Fassiver og den finansielle stilling pr" 11.1"1.201?.

i.:

Klaus Glpl
Knud den Stores Vej
4000 Rcskilde

Formandens bsretni*g far e{}{ 7
, Bestyrelren har i året ?017 hestået af ! medlernmerr og vi har holdt f*redrag i4 regioner, s*mt udgivet et
Pixi-hæfte beregnet

f*r sagsbehandlere, familiemedlemmer sg mangr flere.

I året hsr der været en raekke Brnblemer med vores hjemmeside. Ben er nu gennemgået cg

fungerer

optimall, til gavn for:arntlige ag fremtidige rnedlemmer.
Vi har desuden dr$ftet de ksmmende ændringe r i rnedieintilskud tiltriptåilsr med lægemiddelstyrelæn. Vi
blev lyttet tii, rnen fik ikke indføjet væsentlige ændringer iden ende$ge beslutnlng. serf*r falder det
generelle tilskud bort d. 9, april 3Sl8 fsr de 4 nyeste triptåner.
Vares fine blad Migrænenyt udkom 4 gange, hver gang med 24 intsressfintc sider srnfattrnde lidt over l"S0
forskellige artikler om rnigræne.
Vores faceboak gruppe i Migræne danmark har bragt en rrtassc indslag, cg fcrmidlet €n måss€ oplysninge r
og ert*ringer. åer er ca. 900 medlemmer i Migræn* danmarks lukked* SrupFe: og omkring mindst 3.3S0
r*edlernmer af ta lignende Srupser {Migræne * ikk* hare hovedpin* *g Migræne ag rnig}. DiEse tre grupper
får løbende input fra fcreningen: medlemrner, ag alie trs *mtales ssrrt et værende en værdifuld ststte til
migrænikere over hele landet.

Aktiviteterne for året har været som f$lger:
april i Hegion Sydiylland: H*tel Severin i Middelfart. generaliorsamling og foredrag rned hjerneforsker
Peter Lund Madsen
5. september i Region Sjaelland: Frivilligcenter Roskilde med forsker Kim Sahl
8, s€pterylber i Regi*n l\ttidtjylland: Aarhus rådlrus med smertelæge Tina ilorsted t45S deltagerell
9. november i Region Hovedstaden: Frivilligcenter Lyngby me* læge}akob Møller Hansen.
1."

Hjemmesiden har haft 168.500 beøg I årets løb. Det er
;

el flot

udvikling fra ?5.0$CI bes$å i tols cc 10?"000

2015. Fle$t bessg på en *nkelt dag k*rn iforbindelse med foredraget iÅarhus srn rannabis.

Formanden tåkker sverlæge Lars tsendtsen frr hjælp med udarbejdelsen af Fixibagen, cg for bestyrelsens
store arbejde msd bl.a. at årangera foredragene, €ndelig har Elre l.larsing *mhyggeligt læst kor*ktur på

MigræneNyt.
Migræne danmark har i 201? mcdtaget midlen fra $riftspuljen til latdsdækkende sygdornsbekæmpende
organisatianer og har modtaget en don*tisn fra en indsamling i f*rbindelse ned et medlem! begravelse"
Med venlig hilsen
Knud Østberg

Migrænikerforbundet
Årsregnrttab for 301?" perioder 1. Jan tr$r? * 31. dår
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