
w*ø
.ffime

,,*_,,_*ÅtrF

Generalforsamling, DHA, 27 13/2022 i Odense, kl.
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1. Godkendelse af stemmeberettigede
Der var mødt 13 stemrneberettigede op. lngerr ved fuldmagt.

2. Valg af ordstyrer
Peter Pedersen blev foreslået til ordstyrer og valgt enstemmigt.

3. Valg af referent
Kristian Krogh blev foreslået til referent og blev valgt enstemmigt.

4. Godkendelse af dagsorden
Torsten Slotsbjerg uddelte et hasteforslag om foreningens tegningsregler, Med denne tilfpjelse blev
generalforsamlingens dagsorden godkendt.

5. Bestyrelsens beretning og godkendelse af denne
5øren Erik Petersen aflagde formandsberetning som blev enstemmigt vedtaget.

6. Frernlæggelse af regnskab og godkendelse heraf
Fungerende kasserer Peter Pedersen gennemgik ikorte træk økonomi og årsrapport. Årsrapporten blev
godkendt.

7. Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslog at fastholde kontingentet som er 300 kr. for nredlemmer og 150 kr. for pårørende og
støttemecliem mer. Ko ntingentet blev vedtaget enstem m igt.

8. Vedtægtsændringer hvis aktuelt
Der var ingen forslag tilvedtæBtsændringer.

§. lndkomne forslag

Der var ingen indvendinger mod at behandle forslaget om ændring af foreningens tegningsregler på

generalforsamlingen. Den nye bestyrelse skal arbejde på at ændre foreningens vedlægter således at
tegningsreglerne fremgår heri.
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10. Valg

Bestyrelsesmedlemmerne Søren Erik Petersen, Kristian Krogh, Susanne Juel Kressner og Gert NBrgaard
Madsen genopstiller ikke.

Torsten stillede op til forrnand for bestyrelsen og blev valgt enstemmigt.
Berit Lauritsen blev valgt enstemmigt til bestyrelsen
Megan Louise Kruse blev valgt enstemmigt til bestyrelsen
Vibeke Andersen blev valgt enstemmigt til bestyrelsen

Kirsten Bprgesen og Tanya Eichen var ikke på valg.

Vivie iessen blev genvalgt som foreningens revisor.

Det var ikke muligt at besætte de to suppleant poster.

11, Forslag om ændring af tegningsreglerne
Generalforsamlingen besluttede enstemmigt, at foreningen tegnes af bestyrelsesmedlemmerne Torsten
Slotsbjerg, Megan Louise Kruse og Berit Lauritsen

6eneralforsamlingen med formanden i spidsen udtrykte tak til den afgående formand samt de øvrige
bestyrelsesmedlemmer, der ikke søgte genvalg for deres arbejde og bidrag idet forgangne år.

KL 14.00 er generaiforsamlingen afsluttet og fornranden takker for gode input"



BESTYRELSENS BERETNING TIL GENERALFORSAMLINGEN I DANSK

HÆMOKROMATOSEFOREN I N G 27 MARTS 2022.

Det er i dag ca. 6 måneder siden vi sidst holdt generalforsamling her i Odense. Når

det kun er 6 måneder siden, er det baseret på et ønske fra bestyrelsen om at
komme tilbage til en tidsplan der er i overensstemmelse med foreningens
vedtægter. Foreningens aktiviteter har de sidste par år været præget af Corona

situationen og vi ser frem til en tid uden restriktioner af den årsag. Vi har nu en ny

situation omkring krigen i Ukraine, som jo også præger vores hverdag på mange

måder og som jo også præger den enkeltes transportomkostninger til møder som

disse.

Jeg vil gerne bede om at vi holder L minuts stilhed for at vise at vi tænker på

Ukrainerne og deres faldne. ------ Tak for det.

Hvis ser på foreningens udvikling kan vi konstatere en god fremgang.

I 2019 var der79 medlemmer,i2020 var der 86 medlemmer o9i2021, var vi 102

medlemmer. Vi er nu 1L1 medlemmer-9i. diagnostiserede-l-S pårørende og 2 stØtte
medlemmer. Hertil kommer 9 der tilmeldte sig sidste år men som ikke har ønsket at
betale kontingent.

Foreningens økonomi er sund i forhold til mulige aktiviteter og antal medlemmer.
Dertil kommer at vi søger om drift fra staten hvert år, men også om tilskud fra andre
instanser til stØrre aktiviteter Vor kassebeholdning er nu ca. 85000 kr. Jeg er sikker
på at den fungerende kass6r-Peter- vil komme nærmere ind på dette under
regnskab mv.

Susanne, som blev valgt som kasser på sidste generalforsamling, har desværre måtte
stoppe sit foreningsarbejde i slutningen af 2021- foranlediget af råd fra sin læge.

Susanne nåede dog at få indført vort nye Regnskabs/medlemssystem mv-

CONVENTUS.

Vi er derfor glade for at Peter -tidligere kasser, sekretær mv sagde ja til at hjælpe os

igennem til i dag.

Som det vil fremgå senere af beretningen, er der mange aktiviteter, der kunne gavne

medlemmerne og også øge medlemstallet, men begrænset tid og ressourcer hos

bestyrelsens medlemmer samt andre frivillige har nødvendiggjort at indsatsen har

måttet prioriteres efter det muliges kunst. Jeg kan kun opfordre til, at man melder
sig hvis man har lyst til at deltage i arbejdsgrupper eller andet og gerne fort en kort



indsats hvis det er det man har mulighed for. Og når vi senere i dag kommer til valg
håber jeg virkeligt at vi får flere med til at gøre arbejdet.

DHA har formål:

- At formidle viden til patienter, lægfolk, herunder familiemedlemmer og
pårørende, fagfolk om andre om tidlig diagnosticering og behandling af
hæmokromatose.

- At støtte Forskning i hæmokromatose
- At formidle oplysning og udvikle tilbud til de, der har fået skader af

hæmokromatose.

Som tidligere nævnt er vor indsats begrænset af tid og ressourcer hos bestyrelse og

Øvrige frivillige. Men med dette i mente er dig mig i dag en glæde at kunne orientere
om at vi nu i foreningen har fået udgivet: "HÆMOKROMATOSE - EN HÅNOgOe fOn
PATIENTER OG PÅRØREN DE"

En håndbog der uddeles til foreningens medlemmer og som i i dag kan tage et
eksemplar med hjem af. Den vil også senere kunne købes af andre interesserede. Vi

har ansØgt om om midler i alt 19500 kr til dette projekt.

Via vort samarbejde med vor Engelske SØsterorganisation har vi fået lov til at
oversætte og udgive samt markedsfØre denne meget vigtige vejledning/håndbog.

Jeg vil i den forbindelse rette en særdeles stor tak til Kirsten, Berit og Nils for en

særdeles stor og værdifuld indsats der nu har resulter,et i denne håndbog.

En håndbog som Torsten har sikret bliver fremhævet i sundhedskredse.

I den Verden jeg er uddannet og har været tjenstg@rende i det meste af mit liv har vi

to sætninger som bruges til at fremhæve de som gØr en stor og særlig indsats :

- "NlHlL INTENTATUM" der betyder intet uforsØgt,
- "WELL DONE" der gives som en anerkendelse for en særdeles god indsats,

Her har vi et godt eksempel på at begge anerkendelser bør bringes i brug

I fik skabt muligheden og fik det til at ske: Nu har vi en håndbog som kan bruges af
den enkelte patient.

WELL DONE tiljer alle



På andre områder har der også været aktiviteter. Nils har skrevet artikler i diverse

danske og udenlandske fagblade om hæmokromatose samt om kostråd i forbindelse
med diagnosen. Torsten har netop en undersØgelse/test af en vejledning der efter
endelig evaluering måske kan sendes til medlemmerne.

Kirsten har deltaget i diverse patientforeninger, råd mv hvor hun har bidraget til at

hæmokromatose er kommet på dagsordenen.

Men til trods for den nævnte store indsats savnes der ressourcer til at kunne

etablere grupper, på regionalt niveau, på kommunalt niveau.

Tilslut vil jeg gerne takke for min tid som formand. Det er ikke fordi at jeg ikke har

lyst til at forsætte men min tid i forbindelse med mit arbejde tillader det ikke.

Corona situationens bedring og Ukraine situationen har nu medført at der er flere
arbejdsmæssige opgaver som nødvendigvis må prioriteres.



Dansk Hærnokromatsse Forening
eVft:376?1668

Årsregnskab
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År*r**girska bet #mffi tter Oafi s{c !"iæmrkrsffi at*5* Prr*n in;gs å kt rvrte?* i'"

Årsr*gnskahtt er afiagt i overanssterfifilelm med ci*n hokrevlle pr;:ksis.

l]»nsk Hænrnkrorfl;;tt*j,fl fi*rrnir"lg er sorn d*nsk mtm*n veig#re*,:ie *rfi*nisatisn ikke u*derXæ6i sperlfikk*

kravtil prærentation, i&dr*trnin6 og nrfi{ing eller li6n*nd*, m*n årxr*6i:sk;lh*t er i:*arbojd*t und*r
hrnnsyntagen til- hv;ld ciur kan anses wrn g*d r'*gxrk*hsrkik f*r orfl*nisati**er i ilarmark *g med særlig

f*kus på gerneffisigtigh*d ug læsæverrllgher*.
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tndtmgtern* l:*rtår prlnrwrt af kontingent*r rg fune$smidler.

tndtægter vædr. kontlng*rnter iil*tæåtsf#r*$ piå i*dh*talirig*tldrpuritrttet. f,*nds«ridtrer iftd{æ&t${$res *ft*r tildctingslir.

Farrnålsh*stern|ernidtør.derikkeeranvendt,indr*g*ess*rvr6ætrdu*der"f*rnrålsfusstæmt* rnidlertil
fremfl$r*lse.

Smk*mtmtn46*r

$fl'lkostni{r$er ir,dr*g*wt i rssullæt*ii§{0rel*en når d* *r afh*trdt. ffier f*retæger saedva*lig perir*ciisering af
§tørre i&dt#?&te r *g *mk*stnirrger"

Fffi {Ba'}si&[t* pr]ster

Finar:*ielle in{itæster *g frntk*stninger indregnes i {*$tt§t \*ff##{*{ssn nr*d d* beløh, d*r uedrører
ur*nclz:lrc * r*t

Sk*t af *rn*ts re§rÅttet

llansk §'iæm*krornåt§sff l!*rening *r {rltag*t t*r *k&tt*ansffitt*lss *ft*r sslsh}h$§kattel*r'e$.

m&rL&ruSE

[åkvide fuet'rmt*:lming*r

1)*n iikvide belr*ldni»g rnåier til ?tala*rærJagæ.ns iltr:rsvarrdi.

T![§md*[tmwøma***n

Tilg*d* hxvend* r m*tr*s til ha la n***ag**s k*rsværrli.

§6*n$*xpita:l

lJriviser f*ræni ngenr sa nrledc kuirsolideri ng,
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fi-ede§sesp&tegrnrång

*ansk §ærnokronlåt*§* fsrefiiilgs hertyrelse h;lr dags dat* h*handlet *g 6odk**dt &rsregnskæfuet for
r*gnskabsi*ret 1. jænuar rtlt 3å. cfetenth*r f$tt f*r *a*s{c l,,æffiutrrr$rn&tote Fsr*nififfi.

Årsre6nrkahet *r;*fiag{ i *v,i}rei1§$t*mrflels* nrsd donb*v;lxt*w** anvendtr* r*gnsk**spmir*ir.

**t er b,*r€$ *p:l*illelm, at *rsreg*rkahst Siv*r *t r&tlll5*ndfl hillede ai Xlnnsk l''{ærflokil}rvr*tsse fcrenin6s
aktiver, passivr*r $g finl*n$i*l{e stil}ing pr" 33. dece inher ?*?å sxfiit *f r*s*}tat*t af n*nsk l4æ.vr*kr#ffifi1*$e

Frlreil i*E$ a ktivitet,er *g ø!r*r'l*:*iske {orh*lel.

n*t &r vor*§ npfatt*)s*, ;lt dr displ*sltl*ftsr, s{:J{n er *r'nfatt*t af regnska h*aflæ66elsun, rr i *verensstemrnelse

mi*d love og andre {*rskrifter s**'l{ med imdgi}*de aftaler *g *ædvanlig pr*}rsir"

Susanne Kressner

Y*rr*ænd

Tcrsten Slotsbjerg
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Tanya Elchen
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Årsr*gnrltai*rrt f*r tlunsfu l4æmrskrr.wat*§* Foreni*6 *r S*.{t**1fiUf,xt. #ansk Hænr*krftmåt*ss Forenin6s

hestlrr*l$e har *nsv;år*t f*r *r*rr*gnska bet.

6e*n*m6an6*ft har lk{qe givet afilednins t}1 t*rhel:*ld *ll*.r **pp\*rxnde *plysni*g*r.

l'{rrrudover kan oplys*s:
- ea k$*trol,e!l rxed i*dtæi1t*r'ri* *r f*rsvarligt lilrrlttillsst, {sfr at {}isl* er indgået i fuldt *mfang,

ell*r p*rieidiseret i h*nh*lril til *plysni16*r f ra t*nd***,.
- at udgifter*e er til$tr8str{keiist doku**nteret, $flrflt r}t d*r ifukr* *r af h*idt urSgift*r", der

§kørne$ et fslde *d*nf*r #ansk Hæmokrsmfrtr§* F*rr*ningr tormåitp*ragraf.
- at der vl*d forvxltning** øf rnldler er tåget hensyn til, at der *rh*jdes m*d indsarvllede rnldler.

*iq.{næ.* **n Å7, mart* 2*22
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Vivie J*ssen
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Resultatopgørelse

fcr perioden 3- januar til 31. december 2CI21

Ikl**1emsk**tl ngent*r
&r{.rg*rbetn} iili$ ffi od{*msmødu

Bonåtio$er {itnr. Årn* $ylvest*rs bi*ettelse}

Sundheds- og Ældrerninisteriet, driftspu ljen udlodningsrnidlerne

lndtægter iaNt

&mvmrad*{*w *{ rmiei}er

&,§#ds#rfi{«}$tn iftfier
tSeneralfsr*rnrli*6. m*dl*msrn *rlw *6 b*sttsrelx**mffi d*r
Tra nspnfi*mk*rtn lnff e{

l{**ting*n:er §FÅpt-l tfi{.ir$tr}d*it}r s*mmenslutnin6.! *t.{1.
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pr. 3X. december 20?1
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Likvida rnidbr i ait

Tii6*det'ravendrr
f *nd**\$ler, $*ndheds- *9,&ldr*,ministeri*t.

Ttrlg»dthavæ*d*r i alt

Å*tiver i alt

tr"gxnb.apt3*l priw*
År,*ils res$ltat
fi;ge*r:kapitæl ultiæn

Wwss§vgø i *lt

31,r.2.2021

kr.

70.603
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