
Referat af generalfcrs*m li ng

Dansk l-{ænrokrnmat*i;e Fare ning

lørdag d 5 septen:ber ?{J2fi, l-2.4-0-14.0C

på Scandic *derise

Gen*raiforsanrilng rned fø{gend* agend;r iht. vedtægtern*, i1*g ir:dsættss punkt 1b, hvor der stenrmes orn

godkendeise af ucisat g*neraiforsanrling fra den 21 . r:arts 2020 til den 5. seplæmi:er ?02t), grundet Covid-1S

kriseil.

{t.
a. §*dkendelse af sternr'*eherettig**d*

Fremn:øde i:lev registreret og1 §t*mn:leherettigede blev *piyst
20 personer var fremrnødt til g*rier*lforsamlingen

b. §odkem*§e§se af udrat g*neralf*r*arnåimg

Enstemrnigt godkendt.

2. Valg af *rd*tyrer

Jesper Villumsen blev valgt som nrdstyrer.
Generalfsrsanrling blerr konstater:et lovligi indkeldl i hsnh*ld tli v*dlægtern*

3" \1alg af referent

Can:ille Pederscn bl*v valgt scrn re{erent.

4. God$<endelse æf dag**rden

Dagsorden bler,, konstateret ioviig i lrenholcl tii vtcitægterne sg bleu godkendt.

§. Bestyrol*ons beretmimg *g g*dkend*ise a{ *en**

Bestyrelsens heretnirrg i:lev aflagt af formanden ivediagt som Lrllag)

Et medtem *lleriyste referat fra medlentsmødel i septerr:ber 20'tS or',rkring kost. Denne anrnodninE

drejer sig blol orn, at der r fremtrden kan fore{ineles r*filrater fra medlemsmoder og generalforsarnlinger.

tsestyrelsen er enig heri ag berett*de, at cler ved dagc*s Lieslyrels*smøde blev besluttef, at der i

fremliden udsendBs rasume af b*styrelsesn:øcl*r. Årsagen til aer ikke offentliggør*s egentlig* referat*r
er for at unclgå at komr"ne i konflikt meei persnndataloven.



6. Frenrlæggelss af regmxkab og g*eikendelse henaf

Regrrskabet blev gennemg;ilet grr:neiigt af kasseren
Herunder oplysie kasseren, at lrvis forenirrgen har indte*gter på cver 15.CI00 kr kan man søge pulj*r
ved mrnisl*ri*t.

Der blev ikke stillet spør§$milltil regnskabet.

Regnskabet blev godkenclt.

7. Fastsættelse af kcntingent

Bestyrelsens forslag er uændret k*ntingent.
Kontingentet er i dag l<r. 300 lnr pati*nter og kr. 1$CI kr. f*r påror*nde os støttsmsdie mnter.
Oer var ingen kommentaret fra frenrt"rrødta.

Kontingent*t lrlev vedtaget sorn uærclret.

S. Verttægtsændrir"lger hvis *kt*slt

Der var ingen forslag tii vedtægtsændrinuer"

S. lrtdkom:r'rs f*r*lag

Der er indkcrnmet ? f*rslag fra Gert hl. Madsen.

å, fieE"leralfar*arnlinEen pååægg*r f*rm:and*n æ{ giv* ?*rn Frankel *n e",rfnråreholden une}skytriming
fnr den autonitære *g miiitarrås hår"ldtering af **u*refixst*,'nrx1eåser !forbindefs* msd Fa**book-
op*iag.

Forrnandens svar"på denne er en beklagelse af, ai T*rn Frankel har n:*ldt sig ud, men kan ikke beklage
at teksten på Facebook hlev sl*ttet, da den ikke r:verholdi fr:rening*ns r*gler for kornmunikaii*n pe

Facebookg ruppsn.

Bestyrelsen forklarede at omkrir:g fi*rneis* af opslag: Opsiaget var prstet m*el forerringen som

afsender {hviiket var muligt da Tom l:rankel på daværende lidspunkt var adnrlnlsiratcr i gruppen).

Foreningen uCtaler sig kun nm lægefagilge emner, når der er en lægeilg anbefaling, det var cier ikke
her. Flavcle beskeden rræret postet son"t et privat *p*lag frs Tcm franlqels egen fi*cebookkonto var
opslaget ikke blevet flernet

D*t blev pa n"røCet besluttei at §ert l§, Madsen ov*rrækirer denrre beklegel*e til Tom Frankel via email
rned cc. tilforlnanden

t3. §enera§f*rsamlingen på§æg6er d*n k*mrmsnd* ffiF'{Å-b*utyrel*e at opd*tere ilhtÅ-lt.}emm*riden
ffied såvei b*styrels*a- §sr§! Een*n*lforsant$ing1*r*ferflter fra *F{Å's første dage. Sarnt fna

interessegrupp*rls tid *g f*lgelrde referat*rfra stiftelsem S-11-30t1til d.c$. cg Lr*refter huttlgst
muligt.

§efi N. Maclscft forelageie forslaget men ændredt u'*t til, ai det gortrt kan ændr*s til nyhedebrev eller
ra§ume.



Formanciet erlcend*r b*h*vet og g*rrtager beslutning*ri vedr. resume" hvilket E*ritages af Geil N.
Madsen samt resten a{ d* fremm*dte.

1S, Valg
§er er 3 heetyrulsesp**to'E pr* valg i år. D*t dreier eig *m &ti** Sjørn, P*ils Wi§rxan cg Kristian
Krogh. l"{ar du lyst og måsks **El* nye gocle ideen, opforrlre* du herrned til at ntille CIp tll valget
som b**tyrslsesmsdl*m. ffer mangler r*n sugrple*nt tit heråyrelssn, eå heir må du ligeleeie* §srne
overveje at stille erpo så ui kan blive fuicltallige.

Valg til hestyrels_efi
Fornranden lægger ud rned tale for, et folk vil n:eld* sig. Der er brug for ilc{sjæie der karr bære
foreningen frem.

Kristian Krogh * modtaEer g*nvaig rnen §or r:pmærksom på at dette er sidste rurde.
Ålice §jørn * rrrodtager ikk* genvalg,
Nils Milman * vil gerne stå til rådigherd som læg*faglig rådgivcr fr*mnver, men sånopctiller ilske

Eestyrelsesmedlemrrierne mocitog klapsalve {ra dc frernn'rødt* far derer gccle ari:ejrl*.

Gerl l'I. Maclsen melciie sig som kandieiat

§usanne 'luel Krossn*r har vra mail rleldi sig sorr suppi*ant, rnen vi1 gerne stilie sii kanciidatur til
rådighed hvis der mangler bestyrelsesrnedlenrrner.

Følgende bleu valgt i 2fi20
Kristian Krogh- sidste runde
Ge$ §i. Madsen
Si.:sanne Juel Kressn*r

Surppleanter
Ilargit §ørensen nrelder sig som suppleant og nredhjælp iri bestyrelsen. Margit kan hjælpe med
onlinefarmidling.

Torsten Slotsbjerg- Torslen vil gernel hjælpe m*d diai*g med §igtforenlngen safit stå lilrådighed sorir
sLipplCIånt.

l3ifald fra frenrmødte.

Revisor
Revisor Vivie Jessen blev g*nvalgt

Den offå*ietr!* genera§fcr*amting * flsluttes

11. f;vemtuelt
Formsnden takker for gocj leeJelse samt opfordrer trl, at,Jer iages et ekstra pr-rnkt. §renfuolf selvom
dstte ikke indgår i vecltægterne samt opfordr*r tll. at d*r fr*m m*d næsie generalforsarniing arbejcles på
*n vedtægtsænclring sådan, at der i lr*mtiden fcrekorimer ct s;*cjan punkt.

Hva Kold Hansen fremlægger forslag om:
q åt der bliver opretiet lokale f*reninger f*t åt skåhe nærhsd og lokai *parnngldialog for

fnraninnr,lg mgdlemrner.
. at cier bliv*r bLldt velkomrnerr til den rry* medlemm*r ved personlig kontakt.
e åt der ydes ildt merr suppnrilhja*ip iil rn*dlernffi*rne **tian åt de f#ler at de får noget for dsre§

medlemskroner



hlils l\rtilman gør r:prnærksorn på, at de dxnske guidellnel f*r bellrenelling af [-læmokrornalosepatianter
ligger på forening*ns hjemmesiden. Der cpf*rdr*s til at det snk:clte nredlern nledbringer ci*nne eller på
and*n nråde gør r:gen praktiserende laaue opnrærksom på cienne.

formanden beretter om de rnånge gr:d* iclåer og arnbitionryr cier foreirgE*r fnr foreningen, r:rsn ai d*r
nrangler ressourcBr til at løfte. {Liste irrecl i:csiyr*ls*n* idee r er vedlagt reforateti
Dlsse idåer deles rned medlemrnsrns sådan, at medicnnrerne kan bycie ind pa ,tpgarrerlarbejdsgrilpper
- sådan at der forhåborriligt løftes f{ere a'i dissa gorie tiitag.

Gert N" lvlædsen beretter cm Årtikei i l*v*rnyi {Artiksl vedlægg*t referatetl.

Rereratet er godkenflt i ,/ t -. ,1
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Jesper Viliunrsen
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