
LANDSFORENINGEN FOR MEDICINSK BEHANDLING AF ÅREFORKALKNING MED EDTA 

 

 Referat af ekstraordinær generalforsamling den 14.6.2017 
 
9 medlemmer var mødt op, og der var 2 fuldmagter. 
 
Fungerende formand Niels Otto Trap bød velkommen og uddelte skriftligt forslag til dagsorden. 
Han orienterede om, at han havde 2 fuldmagter til valg til bestyrelsen fra medlemmer, der 
ikke havde mulighed for at deltage i den ekstraordinære GF. 
 
Han oplyste endvidere, at han havde fået mange mails fra medlemmer, der ikke havde 
mulighed for at deltage, men udtrykte ønske om, at foreningen fortsatte.   
 
Ad 1. Valg af dirigent 
Erik Højstrup blev foreslået og valgt.  
  
Han takkede for valget og spurgte ind til indkaldelsen til den ekstraordinære GF. Niels Otto 
Trap oplyste, at indkaldelsen var sket den 6.5. ved mail til alle medlemmer. Der ud over var 
oplysningsmateriale sendt til alle EDTA klinikker, ligesom information var lagt ud på 
hjemmesiden www.edta-patientforeningen.dk   
 
 
 
Ad 2. Valg af bestyrelse 
I henhold til vedtægternes § 6.2 stk. 7 skal der i lige år vælges formand og 2 
bestyrelsesmedlemmer og i ulige år vælges næstformand og 1 bestyrelsesmedlem. I henhold 
til vedtægternes § 6.2 stk. 8 skal der vælges mindst 2 suppleanter. 
 
Da Niels Højgaard af helbredsmæssige grunde har måttet forlade formandsposten i utide, er 
kun kasserer Niels Otto Trap tilbage i bestyrelsen.  
 
Niels Otto Trap blev valgt som ny formand for 1 år. Mette Marie Hansen og Alice Matthiesen 
blev valgt som bestyrelsesmedlemmer for 1 år.  
 
Poul Erik Vennekilde blev valgt som næstformand og Jørgen Rasmussen som 
bestyrelsesmedlem.   
 
Birgit Christiansen og Agnes Brabæk blev valgt som suppleanter, der har ret men ikke pligt til 
at deltage i bestyrelsesarbejdet.   
 
Der var enighed om, at kassererjobbet er vigtigt. Bestyrelsen kan evt. overveje at inddrage et 
medlem, der ikke er en del af bestyrelsen, men selvfølgelig ansvarlig i forhold til denne.  
 
Ad 3. Eventuelt 
Efter at den mere formelle del var overstået, gik snakken lystigt. Mange emner blev vendt. 
 
Ad 4. Afslutning ved dirigent 
Afslutningsvis udtrykte Erik Højstrup, at han var glad for, at det lykkedes at få valgt en 
bestyrelse. Foreningen er vigtig. 
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