REFERAT AF GENERALFORSAMLING, DALYFO, 19.09.2020
STOREBÆLT SINATUR HOTEL OG KONFERENCE, NYBORG, kl. 13-14

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. Ny redaktør
8. Valg til bestyrelsen
9. Eventuelt
Ad 1) Diana Kristensen 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
Bortset fra aflysninger af møder, udsættelse af workshops mm. på grund af Corona-restriktioner, har årets
bestyrelsesarbejde været præget af stabilitet med en fuld arbejdsdygtig bestyrelse. Seneste
vedtægtsændringer, med mulighed for at vælge tre suppleanter, har vist sig at være en god beslutning.
Corona-lockdown - betydning for lymfødem-patienter
En undersøgelse i Facebookgruppen viste, at 54 % ikke havde oplevet nogen ændring i deres lymfødem

Side 1 af 4

under lockdown. En europæisk undersøgelse viste, at de, der oplevede forværring af lymfødemet, pegede
på årsager som manglende motion, ingen adgang til svømmefaciliteter og andre kostvaner.
Højdepunkter
DALYFO modtog i februar, sammen med 19 andre patientforeninger, Kræftens Bekæmpelses hæderspris, et
arrangement, der fandt sted på Det Kongelige Teater. De i alt 20 foreninger og netværk modtog prisen på i
alt 50.000 kroner for deres frivillige arbejde for kræftpatienter og pårørende. Bestyrelsesmedlem Else
Melgaard modtog prisen på foreningens vegne. Efterfølgende har prismodtagerne besluttet at forære de
50.000 kroner til foreningen ”Ung kræft”, en forening af unge med kræft, der mødes i klubber landet over.
DALYFO har i samarbejde med 22 andre europæiske patientforeninger udarbejdet et manifest til at vise
vores sammenhold, udbrede kendskabet til lymfødem og opfordre til opmærksomhed fra politikere,
embedsmænd, sundhedspersonale, forskere og offentligheden om behovene hos dem, der har, eller som
er i risiko for at udvikle lymfødem.
DALYFOs prioritering af arbejdsopgaver
•

At varetage lymfødem- og lipødem-patienternes interesse

•

At arbejde for anerkendelse af sygdommen som en kronisk lidelse samt krav om vederlagsfri
behandling

•

At udøve oplysende og vejledende virksomhed bl.a. overfor patienter, sundhedspersonale,
bevilgende myndigheder

Det indebærer fortsat samarbejde med en række andre patientforeninger, nye tiltag samt oplysende
virksomhed overfor både sundhedspersonale, politikere m.fl. Læs mere herom i årsberetningen.
Ønsker for det kommende arbejde i bestyrelsen
Bestyrelsen gennemgik diverse øvrige prioriteringer af dens kommende arbejde, heriblandt større fokus på
samarbejdet med Bispebjerg Hospital, udvidet samarbejde med andre patientforeninger samt fokus på,
hvordan foreningen skaffer flere frivillige i de lokale grupper. Læs mere herom i årsberetningen.
Der blev fra bestyrelsen rettet en stor tak til alle frivillige i foreningen for deres indsats, og årsberetningen
blev tilsluttet af generalforsamlingen.
Ad 4) Årsregnskabet blev gennemgået af Maj-Britt Hjortholm.
Årets resultat: kr. -5.646
Aktiver: kr. 692.250
Passiver: kr. 692.250
Årsregnskabet blev godkendt af generalforsamlingen. Formand, Birgitte Slot, tilføjede, at der arbejdes på et
forhold, der vedrører ansøgning om tilskud fra Kræftens Bekæmpelse. Som det er i dag, gør
ansøgningstidspunktet for tilskud, at DALYFOs økonomi ser for god ud til, at KB kan give tilskud. Men
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øremærkede udgifter for DALYFO er blot ikke udbetalt endnu på ansøgningstidspunktet, for eksempel til
årlig workshop, så bestyrelsen søger en løsning vedr. dette med KB.
Ad 5) Bestyrelsen foreslog uændret medlemskontingent på 200 kroner årligt, hvilket generalforsamlingen
tilsluttede sig.
Ad 6) Ingen indkomne forslag
Ad 7) Ny redaktør for Lymfebladet, Winnie Rundstrøm, blev introduceret
Ad 8) Valg af ny bestyrelse
•

Birgitte Slot, formand – ikke på valg

•

Else Melgaard, næstformand - ikke på valg

•

Maj-Britt Hjortholm, kasserer – på valg – stiller op som suppleant

•

Diana Kristensen – ikke på valg

•

Pernille Henriksen – på valg – stiller op til bestyrelsen

•

Hanne Bonde, suppleant – på valg – stiller ikke op igen

•

Lene Tofteng Hansen, suppleant – på valg – stiller op til bestyrelsen

•

Ny - Christine Juul Nielsen stiller op som suppleant

•

Ny - Lene Erlandson Jensen stiller op som suppleant

•

Ny - Lene Niknazmanesh stiller op som suppleant

Ny sammensætning af bestyrelse:
Birgitte Slot
Diana Kristensen
Else Melgaard
Pernille Henriksen
Lene Tofteng Hansen
Valg af suppleanter:
Maj-Britt Hjortholm
Lene Erlandson Jensen
Christine Juul Nielsen

Side 3 af 4

Ad 9) Det blev fremført, at en del medlemmer ikke har en e-mailadresse og derfor ønsker materiale fra
DALYFO sendt pr. fysisk post. Bestyrelsens argument for, at det ikke kan lade sig gøre, er imidlertid, at det
kræver for store resurser, og bestyrelsen vil i stedet i Lymfebladet appellere til, at pågældende medlemmer
finder løsning på at modtage post via en pårørende med e-mailadresse.
Referent
Winnie Rundstrøm
Godkendt af Dalyfo bestyrelsen 14. oktober 2020
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