REFERAT AF GENERALFORSAMLING, DALYFO, 20.03.21

Tidspunkt: Kl. 10.00
Sted: Generalforsamlingen blev afholdt digitalt via zoom med support fra firmaet Cap Partner
Til stede: 43 medlemmer samt advokat Thomas Rask og redaktør, Lymfebladet, Winnie Rundstrøm.
Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Bestyrelsens beretning
4. Aflæggelse af årsregnskab
5. Fastsættelse af kontingent
6. Behandling af eventuelt indkomne forslag
7. Valg til bestyrelsen
8. Eventuelt
Ad 1) Thomas Rask blev valgt som dirigent og erklærede generalforsamlingen lovligt indkaldt.
Ad 2) Winnie Rundstrøm blev valgt som referent.
Ad 3) Bestyrelsen gennemgik årsberetningen.
Generelt om bestyrelsesarbejdet
Birgitte Slot, formand, indledte med konstatering af aflyste arrangementer i 2020 grundet corana,
heriblandt den årlige workshop. Restriktionerne har medført, at bestyrelsen ikke har mødtes fysisk, men i
stedet har afholdt digitale møder. Igangværende arbejde i bestyrelsen er blandt andet at gennemgå
vedtægter til eventuelle ændringsforslag, og der har været arbejdet ufortrødent videre med både aktuelle
og kommende projekter for 2021/22.
Pernille Henriksen redegjorde heriblandt for flere af fokusområderne fra 2020.
Højdepunkter:
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•

ILF Konferencen i november 2021, hvor DALYFO i år er medarrangør på ’Patientens
dag’. Foreningens medlemmer opfordres til at deltage i de mange workshops, oplæg
mv.

•

DALYFO fortsætter samtidigt det internationale samarbejde for at udbrede
kendeskab til lymfødem på baggrund af det manifest, der blev tilsluttet af 23
patientforeninger i Europea i 2019. I år er tilslutningen øget til totalt 27
patientforeninger, og der arbejdes på endnu flere tilslutninger fremover.

•

DALYFOs store undersøgelse af patienters erfaringer med bevilling og måltagning af
kompressionsbeklædninger har opnået stor deltagelse, men der opfordres fortsat til
endnu flere deltagere samt til at videreformidle undersøgelsen til andre lymfødemog lipødempatienter. Jo flere deltagere, jo stærkere står foreningen i kravet om
forbedringer på området, både overfor kommuner og leverandører.

•

Politisk bevågenhed øges overfor patienter, der har behov for tildeling af kropsbårne
hjælpemidler, et samarbejde DALYFO har indledt med andre patientforeninger,
koordineret af Kræftens Bekæmpelse, og som konkret har resulteret i et brev til
Folketingets Ældre- og Sundhedsudvalg. Det skal der følges op på.

•

Der er indledt et nyt samarbejde med to andre patient foreninger med fokus på at
opnå vederlagsfri fysioterapi for patienter med sekundært lymfødem, hvilket ikke er
tilfældet i dag.

•

Familiejournalen bragte en artikel om Birgitte Slot og hendes livshistorie med
kræftforløb og efterfølgende lymfødem. En indsigt og kendskab til sygdommen, der
nåede ud til Familiejournalens 300.000 læsere.

Herudover har bestyrelsen indledt arbejdet med en plan for, hvordan foreningen i forskellige
samarbejdsrelationer kan øge kendskabet til lymfødem og lipødem blandt sundhedspersonale generelt.
Diana Kristensen berettede om Lymfebladet, der fik ny redaktør i 2020. Indholdsmæssigt er der nu større
fokus patienthistorier og nyheder mm., der har relevans for medlemmerne. Lymfebladet bliver også
udsendt til en række aktører med berøring til vores område, heriblandt Industrien og flere
interesseorganisationer, Kræftens bekæmpelses lokalafdelinger, forskere m.fl.
Bestyrelsen har fortsat fokus på, at foreningen er til stede på de sociale medier, hvor medlemstallet her er
øget i løbet af 2020.
Maj-Britt Hjortholm berettede om medlemstal og noterede til bestyrelsens tilfredshed, at medlemstallet,
trods corona, har holdt sig stabilt. Der er tilmed seks nye indmeldinger, og medlemstallet i dag lyder på 608.
Mht. indbetaling af kontingent opfordres alle medlemmer til at benytte PBS, hvilket vil lette bestyrelsens
administrative opgaver betydeligt.
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Bestyrelsens beretning blev herefter enstemmigt godkendt af generalforsamlingen.
Ad 4) Årsregnskab
Maj-Britt Hjortholm gennemgik årsregnskabet, der herefter blev enstemmigt godkendt af
generalforsamlingen.
Ad 5) Bestyrelsen foreslog uændret medlemskontingent på 200 kroner årligt, hvilket generalforsamlingen
enstemmigt tilsluttede sig.
Ad 6) Ingen indkomne forslag
Ad 7) Valg til bestyrelsen
•

Birgitte Slot, formand – stiller ikke op igen

•

Else Melgaard, næstformand – stiller ikke op igen

•

Maj-Britt Hjortholm, kasserer (suppleant) – stiller ikke op igen

•

Diana Kristensen – stiller op som suppleant

•

Pernille Henriksen – ikke på valg

•

Lene Tofteng Hansen – ikke på valg

•

Christine Juul Nielsen - stiller op som suppleant

•

Lene Niknazmanesh - stiller op som suppleant

Præsentation af kandidater, der meldte sig til bestyrelsen:
•
•
•

Susanne Præstholm, 50 år, bor i Randers, har selv sekundært lymfødem på 13. år, kan blandt andet
bidrage med det administrative bestyrelsesarbejde og har gode pc kompetencer.
Helle Thrane Pagh, bor i Kolding, har selv lipødem og sekundært lymfødem, er åben for opgaver
Vanessa Niknazmanesh, 27 år, bor i København, har selv lipødem og sekundært lymfødem, er åben
for opgaver

Valgt ind i bestyrelsen uden kampvalg blev:
•
•
•
•
•
•

Susanne Præstholm
Helle Thrane Pagh
Vanessa Niknazmanesh
Diana Kristensen, suppleant
Christine Juul Nielsen, suppleant
Lene Niknazmanesh, suppleant

Der blev ønsket tillykke med valget til de nye bestyrelsesmedlemmer og udtrykt anerkendelse for deres
opstilling som kandidater.
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Sammensætning af ny bestyrelse i DALYFO
•
•
•
•
•
•
•
•

Pernille Henriksen, primært, region Lombardiet, Italien
Lene Tofteng Hansen, sekundært, lipødem, Region Hovedstaden
Susanne Præstholm, sekundært, Region Midtjylland
Helle Thrane Pagh, lipødem, sekundært lymfødem fra lipødem, Region Syddanmark
Vanessa Niknazmanesh, lipødem, sekundært lymfødem fra lipødem, Region Hovedstaden
Diana Kristensen, suppleant, sekundært, Region Hovedstaden
Christine Juul Nielsen, suppleant, ikke patient, Region Nord
Lene Niknazmanesh, suppleant, lipødem, Region Hovedstaden

Den nye bestyrelse konstituerer sig herefter ved førstkommende bestyrelsesmøde.
Afgående bestyrelsesmedlemmer og suppleant takkede for det gode samarbejde og fik fra flere sider varm
tak og stor ros for den indsats, de har ydet i foreningen. Samme bedyrede, at deres afgang ikke er et farvel
til foreningen, men et på gensyn til DALYFOS mange arrangementer.
Ad 8) Evt.
Lymfebladet: Der blev spurgt til, om Lymfebladet også kan udkomme i en digital udgave, hvortil bestyrelsen
kunne fortælle, at dette er under overvejelse og undersøgelse af mulighed herfor.
Webinarer: Der blev spurgt til, om bestyrelsen overvejer at køre webinarer, hvortil bestyrelsen kunne
fortælle, at der allerede er gang i planlægning heraf, blandt andet i samarbejde med industrien om
kompressionsbeklædninger.
Corona-ændringer: Pga. corona-aflysning af både international og nordisk lymfødem-konference, valgte
bestyrelsen at flytte resurserne til international Lymfødemdag, 6. marts.
Den årlige workshop måtte også aflyses, og nu arbejder bestyrelsen på tid og sted for workshop 2022.
Opfordring: Medlemmerne blev af bestyrelsen opfordret til at hjælpe med at udbrede kendskabet til
lymfødem, for eksempel ved at lægge Lymfebladet hos sin fysioterapeut, læge ol.
Generelt: Bestyrelsen fik fra flere medlemmer ros for sin store indsats i 2020, ikke mindst i lyset af corona.
Ligeså blev den digitale generalforsamling bemærket som meget vellykket.
Dirigenten kunne herefter takke for god ro orden ved generalforsamlingen 2021, og afgående
bestyrelsesformand, Birgitte Slot, takkede alle for deltagelsen i foreningens første, digitale
generalforsamling.

Referent

Dirigent

Winnie Rundstrøm

Thomas Rask
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