
               Formandens beretning
      EDTA-foreningens ordinære generalforsamling den 20. april 2016

Jeg vil i min beretning tage udgangspunkt i de referater, der er skrevet i forbindelse med de 6 
bestyrelsesmøder, der har været afholdt i min tid som formand, suppleret med kommentarer. 

Det første bestyrelsesmøde blev afholdt i forbindelse med generalforsamlingen på Svogerslev Kro 
den 16. april 2015. Der blev flagret overalt den dag – ikke på grund af generalforsamlingen, men 
fordi Hendes Majestæt Dronning Margrethe af Danmark fyldte 75 år. 

Forud var gået et valg til ny bestyrelse, hvor kun Bent Jørgensen havde været med i 
bestyrelsesarbejdet tidligere. Det vil sige, at alle var nye. Undertegnede blev valgt til formand, 
skønt mine EDTA behandlinger knap var kommet i gang, og jeg kun havde været medlem i 6 
måneder. Birgit Christiansen blev valgt til næstformand. Kassererposten lå dengang uden for 
bestyrelsen, hvilket jeg personligt synes er noget rod.

Efter konstitueringen blev der holdt en ekstraordinær generalforsamling om vedtægtsændringer, 
men man fandt ikke et bedre navn end det, der hidtil havde tegnet foreningen. 

Det andet bestyrelsesmøde var noget af en nedtur. Ingen bortset fra næstformanden påtog sig 
poster – det være sig som sekretær/referent, ansvarlig for regionerne mm. Birgit Christiansen og 
undertegnede påtog os opgaven med bladet EDTA Nyt, og Bent Jørgensen blev 
regionsrepræsentant for Hovedstaden. 

På det tredje møde havde næstformand Birgit Christiansen påtaget sig jobbet som sekretær. Der 
har på alle møderne været et stort behov for at tale sammen og udveksle erfaringer og 
holdninger fx om oral EDTA behandling og forskellige præparater, som kan understøtte EDTA 
behandlingen. Målene for foreningens arbejde blev diskuteret; alt lige fra samarbejde med andre 
patientforeninger til foretræde for Statsministeren med meget mere. 

Foreningen får tilskud fra tipsmidlerne mod, at vi afholder offentlige oplysningsmøder om EDTA. 
Der skal minimum afholdes 3 møder om året i 3 af de 5 regioner, Danmark er opdelt i. Der var 
aftalt møde i Århus i samarbejde med Ældresagen, og vi satsede så på et i Nordjylland og et på 
Sjælland. Det endte med et møde i Støvring, hvor Anna Iben fra Silkeborg holdt oplæg, og et i 
Karlslunde, Sjælland, hvor Claus Hancke og Katrine Flindt holdt oplæg. Referater fra disse møder 
kan læses i EDTA Nyt. 

På det fjerde møde var det første nummer af det nye EDTA Nyt udkommet. Alicja, som er 
journalist, har været en stor hjælp med at skrive artikler om de forskellige klinikker. Bladudvalget 
fik ros for bladet. Det blev besluttet, at foreningen igen skulle udgive 4 numre om året. 

Det blev videre besluttet ikke at opstarte lokalafdelinger, men at have regionale repræsentanter. 
Hvem, det er, fremgår i medlemsmagasinet. Niels havde haft foretræde for sundhedsordføreren 
fra Alternativet Carolina Magdalene Maier. Hun havde anbefalet, at foreningen søgte foretræde for
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg. Men hvad nyt har vi at komme med, og er det ikke i 
sidste ende Sundhedsstyrelsen, der beslutter, om EDTA behandling skal indgå som godkendt og 
tilskudsberettiget behandling?

Det femte møde i starten af januar 2016 omhandlede bl.a. økonomi. Vi har omlagt vores 
opkrævning af medlemskontingent, idet PBS er ret så kostbart, og vi satser på et system, som 
det mobilselskaberne bruger. Her efter var det planlægning af den generalforsamling, vi nu er i 
gang med. 



Det sidste møde før denne generalforsamling omhandlede mestendels denne. Der skulle 
fremlægges regnskab fra revisor, og budget skulle afklares. Som noget nyt har vi, som andre 
foreninger, lagt et punkt ind i budgettet, som hedder gaver. Såfremt foreningen kan få gaver på 
mere end 200 kr. fra mindst 100 personer, kan vi søge om en § 8A godkendelse, så gavegiverne 
kan trække beløbet fra på selvangivelsen. 

Jeg skal her opfordre til at give foreningen en gave, og måske var det en ide for vore 25 
kontingentfrie medlemmer?

Vi diskuterede også prisen på behandlingerne, idet IOM i Lyngby nu har hævet prisen til 1100 kr. 
Ligeledes diskuterede vi de mange gratis eksemplarer af EDTA bladet, som udsendes. Det drejer 
sig om ca. 700 til medlemmer og 1.000 til andre. Får vi valuta for pengene? 

Endelig diskuterede vi de minimum 3 offentlige møder. Der ligger et stykke arbejde for den nye 
bestyrelse med at finde lokaler og oplægsholdere. 

Til slut vil jeg takke bestyrelsen for det år, der er gået, og en speciel tak til Birgit, som har været 
mig en uvurderlig støtte. Det være sig med det store arbejde med bladet, men også de mange 
snakke, vi har haft om foreningen gennem året. TAK BIRGIT.

Jeg vil også takke de andre, der har hjulpet med de offentlige møder, hjemmeside og med 
indspark og gode ideer. TAK TIL ALLE. 

Bent Hass Jensen
Formand

Bramdrupdam den 20. april 2016  


