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Kære medlemmer, støttemedlemmer og kollektive medlemmer af Spor 

Hermed indkaldes til generalforsamling 2021.

Vi vil gerne se rigtig mange til Spors generalforsamling, og du kan derfor vælge, om du vil deltage

online eller ved fysisk fremmøde. Vi vil gerne opfordre til at komme til Odense og mødes med andre

medlemmer, bestyrelsen og sekretariatet.

Se i tilmeldingen, hvad der er muligt i forbindelse med transport. 

Arrangementet finder sted: 

Søndag den 6. juni 2021 kl. 12-17 

Mødecenter Odense

Buchwaldsgade 48 

5000 Odense C  

(i gåafstand fra stationen) 

og på Zoom

Dagsorden

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Valg af stemmetæller

4. Bestyrelsens beretning: Fremlæggelse og godkendelse

5. Lokalafdelingernes beretning: Fremlæggelse og godkendelse

6. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab

7. Vedtagelse af handlingsprogram

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

9. Valg af revisor

10. Fastsættelse af medlemskontingent for det kommende år

11. Indkomne forslag

12. Eventuelt

Ad. 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

I år skal der vælges tre bestyrelsesmedlemmer for to år og to suppleanter for et år.

Indsendelse af forslag

Alle medlemmer kan stille forslag til generalforsamlingen. Hvis du har forslag, skal de sendes til

bestyrelsen på kontakt@landsforeningen-spor.dk senest to uger før generalforsamlingen. Det vil sige, vi

skal have dit forslag i hænde senest søndag den 23. maj 2021.
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Hvis du har brug for hjælp til at formulere et forslag, er du er velkommen til at kontakte formand, Helle

Cleo Borrowman, på mobil 9340 5452 eller mail hb@landsforeningen-spor.dk.

Vedtægter

De nuværende vedtægter kan ses her.

Nedenfor kan du se et mere detaljeret program, læse om bestyrelsesarbejdet, den siddende bestyrelse,

hvem der genopstiller og hvordan du evt. kan stille op. Der finder du også link til tilmelding og praktiske

oplysninger.

Vi glæder os til at se jer!

Kærlig hilsen

Bestyrelsen
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Tilmelding 

Tilmelding til generalforsamlingen skal finde sted senest søndag den 23. maj 2021. 

Du skal melde dig til, både hvis du vil deltage i Odense eller via Zoom. 

Hvis du er usikker på, om du kan deltage, så tilmeld dig for en sikkerheds skyld.

Du kan altid melde fra senere. Zoom-link sendes ud til de tilmeldte på dagen, ca. 1½ time før

mødestart. Tilmelding via dette link

Hvis du ikke modtager en bekræftelse i din indbakke, kan det være, at den er landet i din Spam-mappe.

Generalprøve 

Vi laver en Zoom-generalprøve inden generalforsamlingen i ugen op til, hvor du kan prøve teknikken af på

forhånd. Invitation til generalprøven sendes til de tilmeldte efter tilmeldingsfristens udløb.  

Ved tekniske problemer med tilmeldingen 

Hvis du oplever tekniske problemer med tilmeldingen, er du velkommen til at skrive til

kontakt@landsforeningen-spor.dk. Så finder vi en løsning sammen.  

Meld gerne afbud hvis du bliver forhindret

Det vil være meget hjælpsomt for os, hvis du melder afbud, hvis du bliver forhindret i at deltage. Afbud

sendes frem til tilmeldingsfristen søndag den 23. maj 2021 via link i kvitteringen for din tilmelding - og efter

tilmeldingsfristen pr. mail til kontakt@landsforeningen-spor.dk. 

Spørgsmål eller kommentarer 

Du er velkommen til at kontakte sekretariatet i Spor, Chelina, Lærke og Flemming, hvis du har brug for

noget, har spørgsmål m.m. Du kan ringe på tlf. 3014 5452 eller sende en mail

til kontakt@landsforeningen-spor.dk. 

Mødecenter Odense

Mødecentret følger retningslinjerne i forbindelse med Covid-19 og accepterer et fritaget for mundbind og

test. Det letter dog deres arbejde, hvis du bærer et skilt/badge, hvor der står fritaget på, så de ikke skal

spørge. Hvis du ikke selv har et badge, sørger Spor for, at der er et til dig på dagen.

Der vil være en let anretning ved ankomst samt kaffe/te, kage og snacks i løbet af dagen. 

Om bestyrelsesarbejdet

Overvejer du at stille op til bestyrelsen i Spor?  

Her vil vi kort fortælle lidt om arbejdet i bestyrelsen samt de siddende medlemmer.

I Spor har vi en arbejdende bestyrelse. Det vil sige, at vi i høj grad selv trækker i arbejdstøjet og er aktive i

udførelsen af de beslutninger, vi træffer. Det kan til tider betyde meget arbejde, ligesom det også betyder

en stor følelse af ansvar og medejerskab af vores fantastiske forening.

Vi har hidtil haft tradition for, at mødes en gang om måneden (ca. 10 gange om året) i enten Aarhus,

Odense eller København. Møderne varer typisk fra kl. 12.00-17.00. Under corona-tiden har vi lært at

mødes lidt sjældnere fysisk og til gengæld have kortere men hyppigere online møder. 

Der er ofte opgaver og arbejde at lave imellem møderne, og det betyder, at vi hver især prioriterer en del

tid til det arbejde, vi laver sammen. At sidde i bestyrelsen i Spor er noget anderledes end at sidde i andre

bestyrelser. Her har vi fx altid en tjek-ind og tjek-ud runde. Vi sætter en ære i, at vi skaber rum til, at vi

lander godt sammen, og at der er plads til, at vi hver især kan være deltagende med det, vi nu kommer

med. Vi har brug for mange forskellige kompetencer, men det absolut vigtigste er en velvilje og passion for
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Har du spørgsmål, er du velkommen til at henvende dig til formand Helle Cleo Borrowman på telefon 9340

5452 eller hb@landsforeningen-spor.dk.

Sådan gør du

Hvis du er afklaret med, at du gerne vil stille op, opfordrer vi til, at du lader os det vide senest søndag den

23. maj 2021. Samtidig må du godt sende sende os et lille skriv om dig selv (5-6 linjer) og et billede, som

vi kan sende ud sammen med det endelige program. Det giver de deltagende medlemmer mulighed for at

orientere sig lidt inden selve generalforsamlingen. Det er dog stadig muligt at stille op helt frem til på selve

dagen for generalforsamlingen. 

Vi glæder vi os rigtig meget til at høre fra dig og byde nye medlemmer velkomne i bestyrelsen! 

Præsentation af den siddende bestyrelse

På valg i år

Carsten Borup

Genopstiller til bestyrelsen

Jeg har være med til at starte PFSK, som er Pårørende

Foreningen for Seksuelt Krænkede, hvor jeg fungerede som

formand i en længere periode, indtil vi gik i gang med at indlemme

pårørendearbejdet i Landsforeningen Spor. 

Jeg har tidligere været formand for LMSO, Landsforeningen mod

seksuelle overgreb og er netop blevet det igen.

Min samleverske gennem 17 år har senfølger, min tredje-ældste

datter blev overgrebet af sin danselærer, da hun var 14-15 år og

vores yngste datter var barn i en børnehave, hvor 17 børn blev

udsat for overgreb af en pædofil medhjælper. 

Til daglig er jeg sekretariatsleder i Foreningen den 3. alder – A3. 

I Aarhus er jeg aktiv i åbne arrangementer for Spor, i planlægning og afholdelse af Synlighedsdagen, og

så jeg har været medlem af bestyrelsen i Landsforeningen Spor i en 2-årig periode og er en del af

næstformandsskabet.  

Jeg tror, at vi i de kommende år står foran et større gennembrud for vores arbejde med senfølger, og at

Spor kan udvikle sig til at blive en endnu mere fantastisk aktiv forening.

Carsten

Signe

Kære alle medlemmer i Spor

Jeg stillede op til bestyrelsen i Landsforeningen Spor. Det gjorde jeg, fordi jeg brænder for at bidrage til
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os, der lever med senfølger. Kunne jeg være med til at gøre en forskel for andre ved at bidrage med mine

kompetencer i bestyrelsen. Så vil det kunne give mit liv, virkelig stor værdi.

Hvem er jeg? Jeg har valgt at undlade enkelte oplysninger for at have en smule fortrolighed/privatliv.

Jeg hedder Signe, er 47 år og bor i Herning med mine to store drenge. Jeg er født på Sjælland i

Storkøbenhavn. Jeg er blevet misbrugt i en alder af ca. 4 år og min familie er en helt almindelig

mellemklasse familie. Jeg er uddannet kok og senere fødevareteknolog. I dag arbejder jeg som

Regulatorisk og Kvalitets Specialist i et stort internationalt firma. Ud over mit arbejde er jeg aktiv med

gåture, svømning, yoga, fitness og alt mulig andet - helt almindeligt i en ”god” balance. ����

I løbet af mit voksne liv har jeg været i forskellige bestyrelser. Lige fra vuggestue, beboerforeninger,

firmaidræt og er pt. næstformand i Uddannelsesudvalget for fødevareteknologernes lokale uddannelse.

Min rejse fra det 18´ende år, hvor det ”dukkede op”, har for mig og min indre personlighed været vild. Jeg

er ikke i mål, tror nok ikke helt på, at der som sådan er et mål. Jeg vil så gerne ”bare” leve et liv i balance

med mig selv og omverdenen. Uden at jeg får tanken - er jeg er god nok, eller får den dér

forkerthedsfølelse. 

Jeg vil gøre mit bedste for Spor og for jer!

Signe

Ikke på valg i år

Helle Cleo Borrowman

Jeg var med til at stifte Landsforeningen Spor i 2008, og har været

en del af formandsskabet eller formand lige siden. Det er især

mine egne erfaringer med senfølger af seksuelle overgreb i

barndommen, der er drivkraften bag mit engagement. 

Den vigtigste grund til, at jeg er, hvor jeg er i dag, er, at jeg flere

gange i min udviklingsproces, har været heldig at være det rigtige

sted på det rigtige tidspunkt. Derfor har jeg fået den rette,

kvalificerede og tilstrækkelige hjælp - lige fra det øjeblik jeg var

klar til at række ud efter hjælp. Det er ikke mange forundt, så

derfor kæmper jeg for denne vigtige sag.

Spor er inde i en spændende og vigtig forandringsproces, som jeg føler mig meget privilegeret af at være

en del af.

Cleo
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traumeterapeut, da jeg i 2004 deltog i den første Synlighedsdag i

Aarhus. Karin Dyhr holdt et oplæg, som rørte mig dybt. Hun gav

mig opgaven at sørge for, at Synlighedsdagen skulle spredes i

hele Denmark. Jeg sagde ja til at tage den til København, og fra

2005 har disse dage spredt sig over en stor del af landet. 

Fra denne ene temadag voksede Foreningen Synlighedsdagen,

der blev stiftet i 2008. I 2011 skiftede den navn og blev til

Landsforeningen Spor. Dette takket være en kæmpe indsats fra

rigtig mange mennesker. 

Jeg har set denne organisation vokse sig stor og blive mere professionel., og jeg er stolt over at være en

del af Spor.

Marian

Thomas Antshukov Kjær

Jeg har fungeret som bestyrelsesmedlem siden 2018. Siden 2015

har jeg været engageret og særligt interesseret i Spors politiske

aktiviteter.

For mig er det vigtigt at gøre Spor til en stadig mere aktiv

medspiller og en stærkere stemme i feltet blandt andre

indflydelsesrige aktører. Dette er vigtigt, så det ikke kun er andre,

der taler på vegne af 'os'. Det gør vi blandt andet ved stadig at

indkredse og øge, hvad vi forstår som senfølgebevidsthed.

Jeg har med en kandidatuddannelse, en faglig baggrund i

undervisning og pædagogik og har desuden en bachelor i dansk.

Jeg fungerer i dag som kontaktperson og tovholder til det organisationsarbejde Spor laver med hjælp fra

Center for Frivilligt Socialt Arbejde. Jeg håber, at Spor med dette arbejde i fremtiden kan blive en endnu

stærkere stemme på senfølgeområdet og en vigtig deltager i mange netværk.

Thomas

Kiss Andersen

Jeg hedder Kiss Andersen, er 51 år, mor til 4 og bor på Nordfyn.

Jeg har en højre handelseksamen og er også uddannet

folkeskolelærer. Jeg er siden blevet førtidspensionist, og har

derfor masser af tid til at gøre det jeg brænder for.

Jeg brænder for at gøre en forskel indenfor Spor. Jeg interesserer

mig for det politiske, psykologiske og det kreative område.

Jeg følger med i samfundsdebatten, og er i øjeblikket ved at arbejde på at lave en stor udstilling om

Senfølger af seksuelt misbrug, der gerne skulle bryde tabuet, skabe noget debat og vise, at ingen er
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vokse, forme og skabe fornyelse, fordybelse og fremgang.

Kiss

Program

Vi er klar over, at 5 timer online er rigtig lang tid. Så du er velkommen til at komme og gå i løbet af dagen,

hvis du deltager på Zoom eller i Odense.

Herunder er et foreløbigt program for dagen. Tiderne er vejledende. Vi har valgt at afsætte god tid til de

enkelte punkter, så vi bedre sikrer, at vi kan holde rammen.

Når fristen for at indsende forslag er udløbet, udsender vi det endelige program. Tidspunkterne kan dog

stadig ændres på dagen, hvis vi enten bruger kortere tid, end der er afsat, eller der fx opstår behov for

længere pauser, tekniske problemer etc. 

Kl. 12.00 - 12.45 

1. Valg af dirigent 

2. Valg af referent 

3. Valg af stemmetæller 

4. Bestyrelsens beretning del 1

Kl. 12.45 - 13.00 Pause

Kl. 13.00 - 13.45 

4. Bestyrelsens beretning del 2 - Spors strategiplan 2025

Kl. 13.45 - 14.00 Pause 

Kl. 14.00 - 14.25

5. Lokalafdelingernes beretning: Fremlæggelse og godkendelse 

Generalforsamlingen sættes på pause

---

Kl. 14.25 - 14.45 

Besøg af 1. viceborgmester i Nyborg Kommune, Carsten Kudsk. Carsten vil fortælle om sit arbejde for en

kommunal handlingsplan for voksne med senfølger af seksuelle overgreb i barndommen i Nyborg

Kommune.

---

Kl. 14.45 - 15.00 Pause 

Generalforsamlingen genoptages

Kl. 15.00 - 16.00 

6. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab

7. Vedtagelse af handlingsprogram

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter  

Kl. 16.00 - 16.15 Pause 

Kl. 16.15 - 17.00 

9. Valg af revisor 
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12. Eventuelt 
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