LANDSFORENINGEN FOR MEDICINSK BEHANDLING AF ÅREFORKALKNING MED EDTA

Referat af ordinær generalforsamling den 26. april 2017
I alt 15 medlemmer var mødt op til generalforsamlingen, heraf bestyrelsen
Niels Højgaard (formand)
Niels Otto Trap (kasserer)
Birgit Christiansen (sekretær og redaktør af medlemsbladet)
Knud Hansen (bestyrelsesmedlem)
Ruth Møller (bestyrelsesmedlem)
Mette Marie Hansen (suppleant)
Ad 1. Valg af dirigent
Steen V. Skånstrøm blev foreslået og valgt. Han takkede for valget og konstaterede, at
generalforsamlingen var rettidig indkaldt via EDTA Nyt nr. 1/2017.
Ad 2. Formandens beretning for det forløbne år
Formand Niels Højgaard aflagde beretning for det forgangne år. Denne vedhæftes.
Afslutningsvis meddelte formanden, at han af helbredsmæssige årsager desværre så sig
nødsaget til at forlade sin post i utide. Foreningen skal således vælge en ny formand.
Kasserer Niels Otto Trap supplerede formandens beretning med at fortælle, at bestyrelsen har
haft et møde med et ægtepar, der overvejede at donere deres arv – når den tid kommer - til
EDTA-patientforeningen ved fx at oprette en fond, der yder støtte til behandlingen med EDTA
til mennesker, der ikke selv har mulighed for at betale.
Et medlem foreslog, at medlemsbladet gør reklame for bogen ”EDTA. En hjertesag”. Alle
klinikker burde ligge inde med den.
Dirigenten talte for, at Hjerteforeningen og Diabetesforeningen skal bombarderes. Hvis/når
foreningen får foretræde for Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg er det patienter, der er
blevet hjulpet af EDTA behandlingen, der skal tale vores sag.
Formandens beretning blev godkendt.
Ad 3. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år
Kasserer Niels Otto Trap fremlagde regnskabet. Han gennemgik kort de forskellige punkter i
regnskabet, der viser et regnskabsmæssigt underskud på 34.949 kr.
Medlemstallet er faldende. Noget af grunden kan skyldes, at det ikke er lykkes at få en aftale
med Nets/PBS, så medlemskontingentet ikke længere betales automatisk. I stedet er det
foreningsadministrator, der sender faktura ud til alle pr. e-mail eller brev.
Det er blevet dyrere at udsende medlemsbladet, fordi portoen er steget.
Kasserer har udsendt medlemsbeviser, når kontingent er betalt, hvilket flere klinikker kræver
for at give rabatten på 50 kr. pr. behandling. Det er ny praksis og har været lidt bøvlet, men
det finder sit leje.
Regnskabet blev godkendt.

Ad 4. Behandling af indkomne forslag
Der var ingen forslag fra medlemmer. Forslagene fra foreningens bestyrelse om ændring af
navn og formål blev henvist til næste års generalforsamling.
Ad 5. Budget for indeværende år
Kasserer Niels Otto Trap gennemgik budgettet. Det er et optimistisk budget. Foreningen har
for 1. gang i sin historie haft en annonce i EDTA Nyt, hvilket gav 5.000 kr. Foreningen har
lavet en aftale med et annoncebureau Vendemus APS, der vil forsøge at sælge annoncer til
medlemsbladet. Vi håber, det kan give nogle yderligere indtægter.
Og bestyrelsen er indstillet på, at vi bliver nødt til at indrette vores aktiviteter efter den
økonomiske situation. Vi sparer, hvor vi kan.
Budgettet blev taget ad notam.
Ad 6. Fastsættelse af næste års kontingent
Kontingent for 2018 er uændret. Enkeltmedlemskab er 250 kr. Familiemedlemskab 300 kr.
Ad 7. Valg af bestyrelse og ad 8. Valg af suppleanter
Da formand Niels Højgaard må trække sig i utide på grund af helbredet, er kun kasserer Niels
Otto Trap tilbage. Det vil sige, at foreningen skal vælge en ny formand, ny næstformand samt
2 bestyrelsesmedlemmer. Dertil skal der vælges mindst 2 suppleanter.
Da kun en enkelt deltager i generalforsamlingen meldte sig som muligt nyt
bestyrelsesmedlem, må der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling. Spørgsmålet er
så, om der indkaldes med henblik på opløsning af foreningen eller med henblik på en
nytænkning, der giver andre medlemmer lyst til at indtræde i EDTA-patientforeningens
bestyrelse?
Der var 100% opbakning omkring, at EDTA-patientforeningen er værd at kæmpe videre for. Vi
må ud til medlemmerne med foreningens mål og perspektiver for arbejdet. Hvem vil være med
til at skabe en succes? Sammen må vi finde nye veje, betræde nye stier, så det bliver
spændende at være en del af en forening i udvikling. Måske er tiden inde nu?
Steen V. Skånstrøm havde et udskrift med om det amerikanske studie TACT2 med et citat af
Victor Hugo: “All the forces in the world are not so powerful as an idea whose time has come”.
Måske skulle foreningen i højere grad slå på evidensen om effekten af EDTA behandling
kombineret med multivitaminer for specielt mennesker med diabetes?
Ekstraordinær generalforsamling den 14.6.2017
Der var enighed om, at der skal indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling med henblik
på at finde nye bestyrelsesmedlemmer. I mellemtiden skal der arbejdes intensivt på at
rekruttere. Niels Otto og Birgit følger op på det.
Ifølge vedtægterne skal ekstraordinær generalforsamling afholdes senest 4 uger efter, at
anmodningen er kommet til formandens kundskab. Det er imidlertid ikke muligt bl.a. pga af
helligdage med videre.
Den ekstraordinære generalforsamling afholdes onsdag den 14.6.2017 på Fyn, så det er muligt
for medlemmer fra hele Danmark at deltage.
Referent: Birgit Christiansen, sekretær

Formandens beretning
EDTA-patientforeningens ordinære generalforsamling den 26. april 2017 på Vartov.
Min beretning tager udgangspunkt i bestyrelsesreferater og temaer i den forbindelse.
Bestyrelse: Der har været afholdt 5 bestyrelsesmøder siden sidste generalforsamling. Disse
er så vidt muligt placeret fordelagtigt i forhold til stof til næste EDTA-nyt, således
medlemmerne får friske nyheder i bladet. 1. møde var 4. maj, hvor bestyrelsen konstituerede
sig. Efter det 2. bestyrelsesmøde i juni 2016 valgte Thomaas at træde ud af bestyrelsen. 1.
suppleant Ruth Møller har siden været medlem af bestyrelsen. 3. møde afholdt 22. august. 4.
møde 13. oktober. 5. møde 26. januar. Bestyrelsen har efter bedste evne samarbejdet om
vort fælles projekt EDTA-behandlingen..
Økonomi: Noget af det der har fyldt meget er - den skrantende økonomi. Foreningen valgte i
december 2015 at opsige samarbejdet med Nets, da flere medlemmer efterlyste andre måder
at betale på. Nets var en for stor økonomisk post, og Nets opdaterede ikke sine systemer på
så små kunder som os. Bestyrelsen mente, det var et forsøg værd at bruge vort eget
opkrævningssystem via Foreningsadministrator. Dette gratis system fungerer glimrende - hvis
medlemmerne af egen drift - kommer til tasterne og betaler den tilsendte faktura. Foreningen
er blevet ramt af virkeligheden, idet alt for mange ikke har betalt, dels fordi man ikke er vant
til at bruge netbank, og dels fordi betalingen er foregået automatisk via Nets, hvilket var
meget nemt. Budgettet har ikke kunnet holdes, pga. vi har fået et medlemsdyk . Da vi således
er i økonomisk klemme, har vi indgået en aftale med et firma, der mod betaling skaffer
reklamer til EDTA-nyt, således økonomien hænger bedre sammen.
Tilskud til EDTA-konsultation: Foreningen har på initiativ af et medlem, der deltog på sidste
generalforsamling undersøgt mulighederne for refusion i forbindelse med EDTA behandling.
Det er der redegjort for på side 15 i bladet, du sidder med. Det er lidt forskelligt, hvordan
regionerne griber refusionen an. Det er åbenbart ikke alle, der refunderer. Til gengæld skulle
der ikke være slinger i valsen, hvad angår sygeforsikringen "Danmark".
Tilskud til selve behandlingen: Via fonde.dk har jeg adgang til 2147 fonde. Via søgning
kunne muligheden for tilskud indsnævres til 5 fonde. Ved mail og tlf. kontakt viste det sig,
ingen giver tilskud til selve behandlingen. For en del medlemmer er det et ganske stort beløb
at skaffe til EDTA-behandling. Disse fonde er lukket land for os. En opgave for den nye
bestyrelse kunne være at søge fonde til drift af foreningen og til udvikling af
informationsmateriale, afholdelse af informationsmøder, målrettede kampagner omkring
Diabetes og EDTA mv.
Offentlige møder: Foreningen har afholdt 3 offentlige møder - 2 i Jylland (Støvring og
Vamdrup) og 1 i hovedstadsområdet (Virum). Møderne har så vidt, vi kan se ikke medført den
store tilstrømning af nye medlemmer. Vi skal overveje nye måder at gøre opmærksom på
EDTA. Den nuværende model trækker for få mødedeltagere.
Familiejournalen: Vi havde en artikel sidste år i omtalte blad med et sjællandsk medlem. En
i øvrigt fin artikel, hvor det ikke var helt tydeligt, hvad EDTA stod for. Det medførte heller nye
medlemmer. Vi må konstatere, det er svært at få budskabet igennem.
EDTA-nyt: Er udkommet med 4 numre i 2016. Der skal her rettes en tak til de medlemmer,
der har taget sig tid til at skrive deres beretning - uden disse ville vi ikke have så godt et blad.
Desuden tak til Alicja, der på frivillig basis har bidraget med artikler. Endelig tak til redaktøren
for et solidt stykke arbejde med sammensætning af vort blad, hvilket vi har fået mange
positive tilkendegivelser om. Netop at det er et interessant indhold og flot sat op med flotte
billeder - lad mig her nævne Vartov på bladets forside.

Det er så ikke alle, der læser kassererens indlæg, hvilket koster ham ekstra tid, når
medlemmerne ikke læser indlægget. Derfor venligst se kassererens indlæg. Det kunne have
interesse for dig - dog er mange flinke til at meddele ændringer i adresse mm.
Vi har valgt at holde fast i 4 årlige numre indtil videre. Vi er bekendt med mange medlemmer
foretrækker papirudgaven, da den (for dem) er lettere at læse end netudgaven. Desuden er
der fortsat knap 100 medlemmer, der ikke har internet.
Hjemmeside: Der er sket en ændring til det bedre, idet vi nu har Finn Jenster som
administrator. Finn er god til at opdatere og tilrette samt rette opståede fejl - tak for det Finn.
Vi har imidlertid en svaghed, idet debatsiden ikke er særlig brugervenlig. Der har ikke været
tid til at udtænke en anden debatside. Det bliver så den nye bestyrelses opgave bl.a. at se på
det.
Region syd: Takket være et handlekraftigt medlem i Region Syd, har vi rettet henvendelse til
regionsrådet og administrationen. I henvendelsen beder vi regionen analysere det pågældende
medlems vej gennem sundhedssystemet og udgifterne i denne forbindelse. Dette sat op
overfor omkostningerne ved medlemmets EDTA-behandling, der har vist sig meget effektiv.
EDTA-behandlingen har sat en stopper for medlemmets brug af sundhedsydelserne, hvilket er
meget positivt - og naturligvis en helt anden livskvalitet. Indtil nu har reaktionen været yderst
behersket. Der er modtaget en mail fra et regionsmedlem, der er inde som vikar (den kom
efter få dage) og en mail fra administrationen (efter ca 1 måned). Administrationen skrev, vi
ville høre nærmere. Medlemmet har lige meddelt, at Diabetesforeningen ikke vil afholde
møder, hvor EDTA er emnet. Diabetesforeningen har konsulteret Hjerteforeningen, der heller
ikke anerkender EDTA. Man holder sig til Sundhedsstyrelsens afvisning af EDTA. Medlemmet
har til gengæld gået en lidt anden vej. Så - måske - er der håb.
Fremtidens mål: En beretning er jo altid om fortiden. Hvad fremtidens mål skal være udover
de ovennævnte punkter - ja der er det jo unægtelig interessant at høre, hvad medlemmerne
har af ideer.
Tak til bestyrelsen: Et år er gået - ikke uden gnister og skrammer i bestyrelsen. Vi er
kommet langt omkring og indimellem brugt store ord. Sådan er det. Man kan ikke altid være
enige. Særlig tak til Birgit (ansvarshavende redaktør, klummeskriver, sekretær og
blæksprutte) og Niels Otto (kasserer mm.)der har ydet meget ud over bestyrelsesmøderne.
Vartov, København onsdag den 26. april 2017
Niels Højgaard, Formand

