LANDSFORENINGEN FOR MEDICINSK BEHANDLING AF ÅREFORKALKNING MED EDTA

Referat af ordinær generalforsamling den 4. maj 2018
I alt 16 deltog i generalforsamlingen, heraf fra bestyrelsen
Niels Otto Trap (formand)
Birgit Christiansen (næstformand)
Mette Marie Hansen (sekretær)
Agnes Brabæk (bestyrelsesmedlem)
Bestyrelsesmedlem Alice Matthiesen var forhindret i at deltage.
Der var navneopråb ved kasserer Pia Vennekilde. 15 deltagere var stemmeberettigede.
Ad. 1. Valg af dirigent
Niels Højgaard blev foreslået og valgt. Han takkede for valget og konstaterede, at
generalforsamlingen var rettidig indkaldt via EDTA Nyt nr. 1/2018.
Ad 2. Formandens beretning for det forløbne år
Formand Niels Otto Trap aflagde beretning for det forgangne år. Han indledte sin beretning
med at ære mindet om Poul Erik Vennekilde, der så tragisk var død, før han rigtig var kommet
i gang med arbejdet i EDTA-foreningen.
Beretningen vedhæftes.
Knud Hansen takkede for den store indsats, EDTA-foreningen gennem 25 år har ydet, siden
den blev dannet af taknemmelige brugere. I den tid er der ikke èt eksempel på, at EDTA har
forårsaget døden. Tværtom er mange blevet behandlet for dårlige ben, hjerter og syn. Han
frygter, at foreningen ikke fortsætter. Han håber det bedste og takker!
Niels Otto Trap sagde, at vi må være taknemmelige over, at det er tilladt at give EDTA i
Danmark.
Beretningen blev godkendt.
Ad 3. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år
Kasserer Pia Vennekilde henviste til regnskabet på side 12 i EDTA Nyt. Det viste en lille
fremgang i antallet af medlemmer. Medlemsbladet er den tungeste udgift. Ellers har
bestyrelsen bestræbt sig på at holde udgifterne på et minimum. På den måde er det lykkedes
at vende underskud i 2016 til et mindre overskud i 2017.
Regnskabet blev godkendt
Ad. 4. Behandling af indkomne forslag
Bestyrelsen har foreslået ændringer af vedtægterne. Ændringerne fremgår af indkaldelse.
§ 1.1 Foreningens navn
FRA: Foreningens navn er Landsforeningen for medicinsk behandling af åreforkalkning med
EDTA
TIL: Foreningens navn er EDTA-foreningen
Den tidligere formand Willy Odgaard Christensen spurgte, om bestyrelsen havde undersøgt,
om det betyder noget, at ”landsdækkende” udgår, idet det skal fremgå af vedtægterne, at
foreningen ER landsdækkende. Det er et krav, hvis foreningen skal have offentlige midler.

Diskussionen bølgede frem og tilbage. Det blev besluttet at beholde det lange navn, mens vi
på hjemmeside og ved korrespondance bruger det korte EDTA-foreningen.
§ 2 Foreningens formål
FRA
2.1 Udbredelse af kendskab til en ikke operativ behandling af kredsløbssygdomme og
tungmetalforgiftning med stoffet EDTA
2.2 At medvirke til offentlige tilskud til behandling af de i 2.1 nævnte sygdomme på private
klinikker og/eller hospitaler efter eget valg
2.3 At skabe interesse for forskning i behandling af årsagen til kredsløbssygdomme
TIL
2.1
2.2
om
2.3

at udbrede kendskabet til behandling af åreforkalkning og tungmetalforgiftning med EDTA
at støtte patienter med ovennævnte sygdomme gennem bl.a. rådgivning og information
EDTA behandling
at arbejde for offentlige tilskud til EDTA behandling af ovennævnte

Det blev besluttet at ændre vedtægterne til det foreslåede med tilføjelse af ”med videre” til §
2.2, så den kommer til at lyde: at støtte patienter med ovennævnte sygdomme gennem bl.a.
rådgivning og information om EDTA behandling med videre
§ 4 Kontingent
Bestyrelsen foreslår, at kontingent for familiemedlemskab forhøjes fra 300 DKK til 350 DKK.
Enkeltmedlemskab forbliver på 250 DKK.
Niels Otto Trap finder, at det er rimeligt, at kontingent for familiemedlemskab fra 2019
forhøjes til 350 DKK.
Forslaget blev vedtaget.
Ordinær generalforsamling § 6.2 punkt 7
FRA: Valg af bestyrelse. I lige år vælges formand og 2 bestyrelsesmedlemmer. I ulige år
vælges næstformand og 1 bestyrelsesmedlem.
TIL: Valg af bestyrelse. I lige år vælges 3 bestyrelsesmedlemmer. I ulige år vælges 2
bestyrelsesmedlemmer.
Forsamlingen fandt, at det var en god ide, at det var bestyrelsen, der efter
generalforsamlingen konstituerede sig med formand, næstformand mv. Det var mere fleksibelt
end det nuværende, hvor formanden vælges af generalforsamlingen i lige år, mens
næstformand vælges i ulige år.
Forslaget blev vedtaget.
§ 8 bestyrelsen
§ 8.5
FRA: Senest 14 dage efter nyvalg til bestyrelsen afholdes konstituerende møde, hvor
bestyrelsen blandt sine medlemmer vælger kasserer og sekretær. Alle tillidsposter gælder frem
til næste generalforsamling.
TIL: Senest 14 dage efter nyvalg til bestyrelsen afholdes konstituerende møde, hvor
bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Alle
tillidsposter gælder frem til næste generalforsamling.
Forslaget blev vedtaget, da det er en konsekvens af det under § 6.2. punkt 7 vedtagne.

§ 8.7
FRA: Bestyrelsen udpeger en eller flere repræsentanter…………
TIL: Bestyrelsen kan udpege en eller flere repræsentanter………..
Forslaget blev vedtaget.
§ 5. Budget for indeværende år
Kasserer Pia Vennekilde fortalte, at bestyrelsen har besluttet, at foreningen i 2018 vil skære i
udgivelsen af medlemsblade fra 4 gange om året til 3. Der er sat 25.000 af til ekspertbistand.
Foreningen har brug for at blive mere synlig og mere målrettet. Det er ikke besluttet, hvordan
bestyrelsen konkret vil bruge midlerne.
Der blev fra et medlem spurgt, om man ikke i stedet kunne tilbyde medlemsbladet på mail?
Det vil blive overvejet. En gav udtryk for, at EDTA Nyt ikke skaffer nye medlemmer. Niels Otto
mener, at medlemsbladet er et serviceorgan for medlemmer. Med hensyn til bladets egnethed
til at skaffe nye medlemmer, henviste formanden til, at EDTA Nyt også sendes til mange, der
uddeler og omdeler bladet.
Budgettet blev godkendt.
§ 6. Fastsættelse af næste års kontingent
Enkeltmedlemskab koster fortsat 250 DKK. Familiemedlemskab koster frem over 350 DKK.
§ 7. Valg af bestyrelse
Niels Otto Trap, Mette Marie Hansen og Alice Matthiesen ønsker at fortsætte i bestyrelsen. Pia
Vennekilde stiller op. Agnes Brabæk og Birgit Christiansen ønsker ikke at fortsætte.
Det betyder, at der skal findes i hvert fald et medlem, der vil gå ind i bestyrelsen og to
suppleanter. Ingen meldte sig som interesseret i at stille op til bestyrelsen. Det blev derefter
enstemmigt besluttet, at bestyrelsen fik mandat til selv at finde en egnet kandidat til
bestyrelsen. Pia Vennekilde har eventuelt en kandidat.
§ 8. Valg af mindst 2 og op til 4 suppleanter for ét år
Orla Kjær Nielsen blev valgt som 1. suppleant. Bestyrelsen fik mandat til at finde en 2.
suppleant.
§9. Eventuelt
Et medlem fortalte om en bog: Hjælp. Den er skrevet af Githa Ben-David. Det er en personlig
historie om kronisk tungmetalforgiftning og hvordan man bliver den kvit. Den nævner også
flere steder EDTA. Den kan stærkt anbefales
Den skal evt. anmeldes i næste nummer af EDTA Nyt.
Flere andre fortalte om interessante bøger og hjemmesider.
Niels Otto afsluttede generalforsamlingen med at takke deltagerne for god ro og orden og
inspirerende forslag.

_________________________
Birgit Christiansen, referent

__________________________
Niels Højgaard, ordstyrer

