
LANDSFORENINGEN FOR MEDICINSK BEHANDLING AF ÅREFORKALKNING MED EDTA 

   Referat af ordinær generalforsamling den 20. april 2016   

Ad.1 Valg af dirigent
Willy Odgaard Christensen blev foreslået og valgt. Han takkede for valget og konstaterede, at 
generalforsamlingen var rettidig indkaldt via EDTA Nyt nr. 1/2016. 

Ad. 2 Formandens beretning
Formand Bent Hass Jensen aflagde beretning for det forgangne år. Denne vedhæftes. 

Efter formandens beretning var ordet frit. Der blev spurgt til, hvad effekten er af at udsende 
ca. 1.000 eksemplarer af medlemsbladet til uddeling til ikke-medlemmerr? Vi får åbenbart ikke
flere medlemmer på den baggrund. Mette Hansen fra Esbjerg havde besvær med at uddele de 
eksemplarer, hun fik tilsendt. Det samme gjaldt for andre. Når vi uddeler med ”spredehagl”, er 
”den lille røde” måske mere velegnet? 

Det var fra forsamlingen en ønske om, at foreningsbladet blev sendt mere målrettet ud. EDTA 
Nyt viser, at vi er en seriøs forening, så den nye bestyrelse kunne overveje, hvem det skulle 
sendes til. Sygehuse med fx karkirurgiske afdelinger og behandling af diabetespatienter blev 
foreslået. Flere havde indtryk af, at de nye/yngre læger var interesserede.

Formanden beretning blev godkendt. 

Ad. 3 Aflæggelse af regnskab for det forløbne år samt forelæggelse af budget
Kasserer Niels Højgaard fremlagde regnskab og budget. Han gennemgik kort de forskellige 
punkter i regnskabet, der viser et regnskabsmæssigt underskud på 12.000 kr.  

Foreningen har pt. ca. 584 medlemmer. Der er et pænt stort antal, der ikke har betalt 
kontingent for 2016. Noget af grunden kan skyldes, at vi er gået over til en ny betalingsmåde, 
hvor Foreningsadministrator fx sender faktura ud til alle pr. e-mail eller brev. De medlemmer, 
der tidligere har tilmeldt betalingen til Nets/PBS, får således ikke længere automatisk betalt 
deres medlemskontingent.

Niels Højgaard gennemgik budgettet. Det er et optimistisk budget, som foreningen i fællesskab
må arbejde på bliver realistisk.                

Regnskab og budget blev godkendt. 

Ad 4 Valg til bestyrelsen
Der var valg til bestyrelsen for 2 år. Bent Jørgensen og Bent Hass Jensen ønskede ikke 
genvalg. Niels Otto Trap modtager genvalg. 

Niels Otto Trap blev genvalgt. Niels Højgaard og Thomaas Apath Anglofil blev foreslået og valgt
med applaus.   

Ad 5 Valg af mindst 2 suppleanter for ét år
Ruth Møller blev genvalgt, og som ny suppleant blev Mette Marie Hansen valgt.

Ad 6 valg af intern revisor for ét år



Bent Hass Jensen blev foreslået og valgt.

Ad 7 Fastsættelse af kontingent
På grund af økonomien besluttede generalforsamlingen, at kontingentet for enkeltmedlemmer i
2017 forhøjes fra 200 kr. til 250 kr. om året. Familiemedlemskab er uændret 300 kr.  

Ad 8. Behandling af indkomne forslag
Der var ikke indkommet forslag fra medlemmerne. Bestyrelsen havde foreslået de i EDTA Nyt 
nr. 1/2016 anførte præciseringer af vedtægterne. På grund af måden, det var skrevet på i 
EDTA Nyt, kunne man fejlagtig tro, at ændringerne skulle behandles under eventuelt – hvor 
man som bekendt ikke kan træffe beslutninger. Ordstyrer bad derfor om generalforsamlingens 
accept af, at vedtægtsændringerne blev behandlet under punkt 8. Den blev givet. 

Næstformand Birgit Christiansen fortalte, at bestyrelsen havde diskuteret vedtægterne - også 
at ændre navn og formål. Her kunne bestyrelsen imidlertid ikke blive enige, hvorfor det kun 
var de ændringer, der kunne opnås enighed om, der var til beslutning. 

Efterfølgende blev en kopi af de nugældende vedtægter omdelt, så medlemmerne kunne 
sammenligne med de nye forslag. 

Ændringen af § 3 (Medlemmer) og §4 (Kontingent) blev vedtaget.

Vedr. § 5 (Generalforsamling) ønskede generalforsamlingen at bevare den gamle § 5.4, så der 
stadig kunne stemmes ved fuldmagt: Fraværende medlemmer kan stemme ved fuldmagt på 
blanketter, som kan rekvireres hos bestyrelsen. Fuldmagten kan gives til bestyrelsen uden 
begrænsning. Den enkelte mødedeltager kan medbringe op til 3 fuldmagter. 

Under § 6 (Ordinær generalforsamling) blev punkt 5 ændret fra: Budget for året til Budget for 
indeværende år. Punkt 8: Valg af op til 4 suppleanter for ét år blev ændret til: Valg af mindst 2
og op til 4 suppleanter for ét år. Punkt 9: Valg af intern revisor for ét år blev slettet. 

Resten af de foreslåede vedtægtsændringer blev vedtaget.       

Referat af ekstraordinær generalforsamling onsdag den 20. april 2016 

Ændring af vedtægterne skal i henhold til de nugældende vedtægters § 12.1. ske med 2/3 af 
de afgivne stemmer, hvilket var tilfældet. Imidlertid kan de i henhold til den nugældende § 
12.2. først træde i kraft efter godkendelse på en efterfølgende generalforsamling. Derfor skal 
der efter den ordinære generalforsamling afholdes en ekstraordinær generalforsamling. 

Ad. 1 Valg af dirigent
Willy Odgaard Christensen blev valgt til dirigent

Ad 2 Godkendelse af de på den ordinære generalforsamling samme dag vedtagne 
vedtægtsændringer med 2/3 af stemmerne
De vedtagne vedtægtsændringer blev godkendt med alle stemmer. Det betyder, at 
vedtægtsændringer frem over træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de 
vedtages på.
 
Referent: Birgit Christiansen


