
Referat  

 

Dansk Hæmokromatoseforening – Stiftende generalforsamling 

 

Dato: 11. september 2012 

Sted: Bispebjerg Hospital 

Deltagere: Gert N Madsen, Nils Milman, Frank Schiødt, Christina Ellervik, Birgit Thystrup , Vivie 
Jessen, Poul Bjerre Pedersen, Peter HH Pedersen, Jytte Pedersen, Jørn Vammen, Karin Klein og 
Susanne Fridberg 

Referent: Susanne Fridberg 

  
Dagsorden 
1. Stiftende generalforsamling 
2. Valg af ordstyrer 
3. Valg af referent og to repræsentanter til at attestere referatet. 
4. Godkendelse af dagsorden 
7. Fastsættelse af kontingent 
8. Vedtægter 
9. Indkomne forslag 
10. Valg af formand, næstformand, tre bestyrelsesmedlemmer, to suppleanter og revisor 
11. Evt. 

 

Referat 

 

1. Stiftende generalforsamling 

Der var enighed om at stifte generalforsamling. 

 

2. Valg af ordstyrer 

Gert N Madsen blev enstemmigt valgt som ordstyrer. 

 

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

Susanne Fridberg tilbød sig at være referent, og Nils Milman og Christina Ellervik tilbød sig at 
attestere referatet. 

 

4. Godkendelse af dagsorden 

Forslag til dagsorden blev godkendt uden kommentarer. 

 

7. Fastsættelse af kontingent 



Medlemskontingentet blev fastsat til 100 kr/år. Pårørende skal også opfordres til at være medlemmer. 

 

8. Vedtægter 

Deltagerne havde en række forslag til foreningens vedtægter. Der blev taget udgangspunkt i det 
udkast til vedtægter, som dags dato findes på hjemmesiden. Den reviderede version af vedtægterne 
gennemlæses og godkendes af bestyrelsen og bliver derefter uploadet på hjemmesiden. 

 

9. Indkomne forslag 

- Der skal oprettes en vennegruppe: ”Hæmokromatoseforeningens Venner”. Gruppen skal bestå af 
medlemmer, som tager sig af praktiske opgaver.  

- Der blev også foreslået at oprette et præsidium (et organ på højere niveau) med kendte 
æresmedlemmer. Bestyrelsen vil drøfte denne mulighed på et senere tidspunkt, når 
patientorganisationen er kommet lidt længere i processen og modtager ressourcer.  

 

10. Valg af formand, næstformand, tre bestyrelsesmedlemmer, to suppleanter og revisor  

En bestyrelse blev enstemmigt vedtaget. Bestyrelsesmedlemmerne er følgende: 

Formand: Gert N Madsen (HH-ramt) 

Næstformand: Christina Ellervik (læge) 

Tre bestyrelsesmedlemmer: 

- Jørn Vammen (HH-ramt) 

- Peter HH Pedersen (HH-ramt) 

- Nils Milman (læge) 

Revisor: Vivie Jessen (pårørende til HH-ramte)   

To suppleanter: 

- Frank Schiødt (læge) 

- Birgit Thystrup (støttespiller) 

 

11. Evt. 

- Poul Bjerre Pedersen tilbød sig at hjælpe med hjemmesiden. Susanne Fridberg og Poul Bjerre 
Pedersen aftaler nærmere.  

- Der blev foreslået at der skal tages initiativ til at oprette en Facebook gruppe. Der var enighed om 
dette, men der blev ikke aftalt nærmere af hvem og hvornår.  

- Poul Pedersen, Fyn, foreslog, at Facebooksiden, ud over almindelig kommunikation, bl.a. Kunne 
bruges til at aftale fælles kørsel til møderne. 

- Der skal sendes en ansøgning til Novartis med henblik på at modtage støtte. Gert N Madsen er 
tovholder udarbejder forslag til ansøgning. Gert N Madsen og Frank Schiødt og tager derefter 
kontakt til Novartis. 



- Det første bestyrelsesmøde skal afholdes indenfor 3 måneder og der blev besluttet at mødes 
torsdag den 7. december kl. 14.00 hos Frank Schiødt på Bispebjerg hospital. Alle er velkomne. 

 

 

Referent: Susanne Fridberg 
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