
 

Referat af generalforsamling den 22. august 2020 

afholdt på Aarslev Kro 

Silkeborgvej 900, Brabrand 

 

 

11:00 - 12:30 Medlemsmøde for medlemmer samt ledsagere 

12:45  - 13:45 Frokost; ledsagere kr. 100 

14:00 - 16:00 Generalforsamling (kun for medlemmer) 

Fremmødte bestyrelsesmedlemmer: 

Niels Otto Trap, Mette Marie Hansen, Pia Vennekilde. Knud Hansen måtte blive 

hjemme grundet helbred. 

Se dagsorden: 

Ad  1  Valg af dirigent: Niels Højgård blev enstemmigt valgt som dirigent. 

Tilstede var 15 stemmeberettigede. Dirigenten erklærede generalforsamlingen 

for lovligt indkaldt. 

Ad  2 Formandens beretning: Formanden startede med at nævne, hvorledes 

coronasituationen har påvirket vort virke i 2020 og også nok vil gøre det i tiden 

fremover. I 2021 kommer resultatet af TACT2, som er en stor undersøgelse af 

resultaterne af EDTA-behandling af diabetes-patienter med 

forkalkningsproblemer. Der er en klar forventning om tydelige beviser for 

effekten af EDTA-behandlingerne. Så må vi sparke døren ind til 

Sundhedsstyrelsen og befolkningen via pressen.  

Derefter aflagde formanden beretning for året 2019: Bannerreklamer og omtale 

på hjemmesider for Naturli, Helse og Krop&amp;Fysik. Reklamer og omtale i 

Helse og Krop&amp;Fysik. Vi har stået 3 dage på SundLivs-stilsmesse i både 

Aarhus og København. Stået ved valgsted i Esbjerg og på gaden i Roskilde og 

Viby Sjælland og uddelt flyers. Disse tiltag samt hjemmesiden har givet en snes 

nye medlemmer. 

En glædelig nyhed er, at en ny læge har fundet det værd at få special-

uddannelsen som EDTA-læge i USA. Alle EDTA-behandlere kan findes på vor 

hjemmeside. 

Ad  3 Aflæggelse af regnskab: Årets resultat for 2019 er på 62.894 kr. 

Kassereren fremhævede udgifterne til annoncer 32.694 kr. og ud-gifterne til 

hjemmesiden og Facebook 10.491 kr. To områder, hvor vi har besluttet at satse 

yderligere for at tiltrække flere medlemmer samt gøre opmærksom på EDTA-



behandlingen/behandlingssteder. For at kunne fortsætte dermed er det dog 

nødvendigt, at vi også i år kan få støtte fra Slots- og Kulturstyrelsen (2019 

modtaget kr. 48.683). I år 2019 havde vi 434 medlemmer. 

Ad  4 Behandling af indkomne forslag: Bestyrelsen fremkommer med et 

forslag til ændring af vedtægterne, i.e.: 

§ 6.2.7  Valg af bestyrelse. I lige år vælges 3 bestyrelsesmedlemmer. I 

 ulige år vælges 2 bestyrelsesmedlemmer. Dette punkt slettes. 

§ 8.1 Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af en formand og 4 

 medlemmer - ændres til: 

§ 8.1 Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af 3-5 medlemmer. 

§ 8.8 Følgende slettes: Formanden, ved forfald næstformanden, sam-

 menkalder til og leder bestyrelsesmøderne. Indkaldelsen sker 

 skriftligt med angivelse af dagsorden, når formanden finder det 

 nødvendigt, eller når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer frem- sætter 

ønske om det overfor formanden. I sådanne tilfælde skal  mødet afholdes senest 

2 uger efter, at anmodningen er kommet  til formandens kundskab. Forslaget 

blev enstemmigt vedtaget. 

Ad  5 Budget 2020: Der er pt. 372 medlemmer. Der har været en god tilgang 

af nye medlemmer, men der er også blevet luget kraftigt ud i ikke-eksisterende 

medlemmer, som stadig af forskellige årsager stod på vor medlemsliste. I 

budgettet har vi afsat 60.000 kr. til annoncer, det beløb det vil koste os, skulle 

vi annoncere i Ældresagens blad. Et andet blad, Seniorbladet?? blev også nævnt. 

Yderligere udgifter vil gå til tryk af en ny folder i stedet for 'den lille røde'. 

Alt i alt opererer vi med et under-skud på budgettet på -40.000 kr. men håber, 

at vi også i år kan få det dækket med støtte fra Slots- og Kulturstyrelsen. 

Budgettet blev en-stemmigt godkendt. 

Ad  6 Fastsættelse af kontingent: Pt. er kontingentet 250 kr. for enlige og 

350 kr. for familie. Det blev foreslået, at vi fortsætter med disse to beløb. 

Dette blev enstemmigt vedtaget. 

Ad  7 Valg af bestyrelse: De nuværende bestyrelsesmedlemmer stiller igen 

op. Desuden har Dorte Feddersen, Tønder, udtrykt ønske om at deltage i 

bestyrelsesarbejdet. Dorte Feddersen blev valgt ind sammen med de bestående 

bestyrelsesmedlemmer. 

Ad  8 Valg af suppleanter: Orla Nielsen og Johanne Venzel blev valgt som 

suppleanter. Ejner Guldager Nielsen tilbød sig også og vil komme på tale til 

næste år.  



Ad  9 Afsluttende kommentarer: Elna Henriksen, livsvarigt medlem, 

donerede 500 kr. til foreningen. Hun fortalte os også, at hun og hendes mand 

var de første kunder hos Kurt Christensen i december 1986. Der er to 

livstidsmedlemmer tilbage. Det blev også diskuteret livligt, hvordan vi kunne 

gøre hjemmesiden og Facebook nemmere at finde. Hvordan vi kunne få dem 

'højere op på listen', så folk hurtigere kunne blive gjort opmærk-somme på vor 

tilstedeværelse. Desuden blev vi gjort opmærksomme på, at Lægestanden 

afholder en uddannelsesuge i Bella Centret i november i uge 2 - kunne vi måske 

have en stand der? 

Dirigenten takkede derefter de fremmødte. 

 


