
 

 

Referat af generalforsamling i Dansk Hæmokromatoseforening 

 

Lørdag den 14/4/2018 kl. 13.00 på Rosenkæret 11 B, 2860 Søborg. 

 
1. Godkendelse af stemmeberettigede  

Næstformand Nils Milman konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og at alle 

fremmødte var medlemmer af foreningen og dermed stemmeberettigede. 

2. Valg af ordstyrer  

Næstformand, Nils Milman blev enstemmigt valgt. 

3. Valg af referent og to repræsentanter til at attestere referatet  

Bestyrelsesmedlem Kristian Krogh blev enstemmigt valgt til referent og Alice Bjørn og Karin Elisabeth 

Klein blev enstemmigt valgt til at attestere referatet. 

4. Godkendelse af dagsorden  

Dagsorden blev godkendt enstemmigt. 

5. Formandens beretning  

Bestyrelsen har afholdt 3 bestyrelsesmøder i 2017. Foreningen har opnået meget vigtige mål for vores 

patienter. Efter langvarigt pres fra foreningen tildelte Sundhedsstyrelsen hæmokromatose et 

tovholderspeciale, nemlig mave-tarm-lever specialet (gastroenterologi-hepatologi). Det betyder, at det er 

lægerne på disse afdelinger som er ansvarlige for at diagnosticere, udrede og behandle patienter med 

hæmokromatose.  

Det var også en stor landvinding, da Dansk Selskab for Gastroenterologi-Hepatologi offentliggjorde de 

nationale guidelines, der sætter en standard for diagnose og behandling af arvelig hæmokromatose. 

Disse guidelines er blandt andet skrevet af foreningens næstformand, Nils Milman. 

I 2017 blev der udsendt et antal nyhedsbreve til foreningens medlemmer. Der er også for nyligt oprettet 

en lukket Facebookgruppe (Dansk Hæmokromatose Forening), hvor foreningens medlemmer kan 



udveksle erfaringer og dele viden om deres liv med hæmokromatose og deres møder med 

behandlersystemet i sygehusvæsenet. 

Der er udgivet to opdaterede patientvejledninger som findes på foreningens hjemmeside, 

www.haemokromatose.dk. 

Et patientmøde i Jylland henholdsvis Sjælland er under forberedelse. 

Der er uddelt patientbrochurer på en række tappesteder i Region Syddanmark (Sydjylland). 

Næstformand, Nils Milman, har deltaget i European Iron Club (EIC) mødet og i EFAPH mødet i Zürich 

i februar 2018. 

6. Kassererens beretning herunder fremlæggelse af regnskabet  

I 2017 var der kontingentindtægter på cirka 10.000 kr., og indtægter i alt på godt 15.000 kr. 

Der var udgifter for i alt 8.300 kr. 2017 overskuddet landede på cirka 7.500 kr. 

Kassebeholdning pr. 31-12-2017: 9.698 kr. 

Pr. 14/4/2018 var der 87 medlemmer, heraf 73 patienter og 37 havde betalt kontingent. 

Revisor godkendte regnskab for 2017. 

7. Fastsættelse af kontingent 

Næstformanden foreslår uændret kontingent. Det vedtages.  

8. Vedtægtsændringer (hvis aktuelt)  

Ingen forslag til ændrede vedtægter. 

9. Indkomne forslag  

Det skal være nemmere at betale sit kontingent. Det foresloges, at etablere en mobile pay til 40849945, 

som tilhører foreningens revisor Vivie Jessen. 

Foreningens hjemmeside skal revideres. Det koster penge at vedligeholde og tilføje nye informationer. 

Næstformanden har et forslag til en ny hjemmesideredaktør. Nils Milman og Kristian Krogh tager en 

snak med den mulige nye redaktør og forelægger herefter bestyrelsen en plan og budget for en revideret 

hjemmeside. 

Formandens mail skal altid være formand@haemokromatose.dk 

Vi er opmærksomme på persondataloven og den nye EU persondataforordning.  

http://www.haemokromatose.dk/
mailto:formand@haemokromatose.dk


Ikke alle kan navigere i Facebook og det blev nævnt at Ældresagen afholder kurser i brug af Facebook. 

Nils Milman foreslog, at bestyrelsen skaffede sig overblik over tappesteder. I første omgang ringes der 

rundt til afdelingerne. Dette kan eventuelt senere suppleres med et spørgeskema eller et opslag på 

foreningens Facebook side. Kirsten Børgesen går i gang med at registrere tappesteder. 

10. Valg af formand, næstformand, og 3 bestyrelsesmedlemmer (ulige år), revisor samt 2 

suppleanter 

Den nuværende formand Lone Severinsen, der ikke deltog i generalforsamlingen, ønsker at aftræde som 

formand. Næstformand Nils Milman påtog sig at være fungerende formand for foreningen indtil der 

vælges en ny formand. 

Næstformand Nils Milman og bestyrelsesmedlem Kristian Krogh modtog genvalg. Alice Bjørn og Karin 

Elisabeth Klein opstillede og blev enstemmigt valgt til bestyrelsen.  

Bestyrelsen består således af: Fungerende Formand og Næstformand Nils Milman, Kasserer Peter 

Pedersen, Revisor Vivie Jessen, Bestyrelsesmedlemmerne Kirsten Børgesen, Kristian Krogh, Alice 

Bjørn og Karin Elisabeth Klein. 

11. Eventuelt  

 

Der var en vis bekymring over de mange medlemmer, der endnu ikke har betalt kontingent. Vi er en 

forening som udelukkende lever på frivillig arbejdskraft. For at kunne udvide vores tilbud til patienter 

med arvelig hæmokromatose, er det nødvendigt med en vis økonomi. 

 

Ordstyrer takkede for god ro og orden og hævede generalforsamlingen. 


