
Referat af generalforsamlingen i Dansk

Hæmokromatoseforening 7. marts 2014 kl. 14.00

Overlæge Frank Schiødts kontor, Endokrinologisk, gastroenterologisk
Afdeling I, 5. Tværvej, Indgang 60. Bispebjerg Hospital, Bispebjerg
Bakke 23, 2400 København NV

1. Godkendelse af stemmeberettigede:

I mødet deltog Gert Nørgaard Madsen (formand), Peter Pedersen (kasserer),
Anni Bjærge, Poul Pedersen - alle godkendt

2. Valg af ordstyrer – Gert klarede skærene.

3. Valg af referent – Poul valgt. Referatet sendes til godkendelse ved Gert og
Peter inden offentliggørelse på hjemmesiden.

4. Godkendelse af dagsorden – godkendt.

5. Bestyrelsens beretning og godkendelse. Beretningen er godkendt og sættes
på hjemmesiden.

6. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab.
Der er endnu ikke registreret indtægter og udgifter og som følge heraf er der
ikke taget kontakt til bankforbindelse med oprettelse af konto. Eventuelle
udlæg dækkes indtil videre af bestyrelsesmedlemmer og interessegruppe. Se
bilag fra Peter

7. Fastsættelse af kontingent – der opkræves fortsat ikke kontingent.

8. Vedtægtsændringer – der er ingen aktuelle ændringer; men der er forslag
om at se på mulighederne for en regionsopdeling - hvor Dorte Gilstrøm,
Århus, deltager sammen med bestyrelsen i en møderække til foråret.

9. Indkomne forslag – der er ingen forslag.

10.Valg af formand, næstformand, 3 bestyrelsesmedlemmer og revisor samt 2
suppleanter. Vi får bekræftet de opstillede personer og konstituerer os på
næste møde*
Vivi valgt til revisor, Niels Milmann , Birgit Thystrup og Frank Schiødt
forventes at fortsætte, Christina trækker sig som næstformand, Peter
fortsætter som kasserer, Gert fortsætte som formand, Ervin og Robin vil
gerne fortsætte. Dorte Gilstrøm i Århus vil ikke gå ind i bestyrelsen; men vil
gerne kontaktes.

*) Næste møde med bl.a. konstituering af næstformand,
bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 6. Juni 2014, 14.00 på Bispebjerg.

(Overlæge Frank Schiødts kontor, Endokrinologisk, gastroenterologisk Afdeling I, 5.
Tværvej, Indgang 60.)



Drøftelser udenfor selve dagsorden:

Peter- ny mailadresse: peter-p@outlook.dk

I forbindelse med medlemsregistrering lægger vi på hjemmesiden en
tilmeldingsformular, men henvendelse kan fortsat ske til Peter eller Gert.

Gert vil gerne forhøre sig på Hvidovre Hospital – er man interesseret i udbrede
kendskabet til HH? På sigt vil det være en god ide (som i Tyskland) at få en
”ansvarlig” på hvert hospital – hvilket speciale?

Frede Olesen har kontakt til Anker Olesen, journalist, som evt. kunne komme til
vores næste møde for at lave en artikel til udbredelse af kendskab til
foreningen/HH.

Der er pt. ikke kontakt til Gigtforeningen – søg evt. midler – Christina vil ændre
på Gerts første oplæg.

Sundhedsstyrelsen – forhåbentlig sker der noget nu.

Læg dokumenterne fra generalforsamlingen på hjemmesiden 5 stk

Tysk HH-hjemmeside – se denne, der kan hentes inspiration.

Sundhed nr. 3 marts 2014 – god artikel om myter om jern.


