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Ordinær generalforsamling 2022 

Nyreforeningen, Kreds København/Frederiksberg 

Onsdag d. 9. februar 2020 kl. 19–21, online 

Dagsorden: 
1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere 

2. Bestyrelsens beretning 

3. Indkomne forslag 

4. Bestyrelsens årsregnskab for 2021 og budget for 2022 

5. Kredsens fremtidige virke 

6. Beløb til landsforeningen 

7. Valg til bestyrelsen 

8. Valg af intern revisor 

9. Eventuelt 

Referat: 
Til stede: 12 af kredsens medlemmer. 

Ad 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere 
Bestyrelsen foreslog som dirigent Marie Skøtt, som blev valgt uden modkandidat. Dirigenten konstaterede, 

at generalforsamlingen var lovligt indkaldt ifølge vedtægterne. Bestyrelsens forslag af Anne-Dorthe Frahm 

som stemmetæller og Jens Havskov Sørensen som referent blev derefter imødekommet. 

Ad 2. Bestyrelsens beretning 
Kredsbestyrelsesformand Henrik Pilgaard takkede for fremmødet og bad derefter de tilstedeværende om at 

holde ét minuts pause til ære for dem, der ikke længere er hos os. 

Henrik gennemgik herefter hovedpunkterne af bestyrelsens beretning, som var udsendt før general-

forsamlingen i kredsbladet Ekspresnyt nr. 3, december 2021, og gengives herunder: 

Året 2021 startede i coronaens skygge, men som et lys i mørket holdt vi banko og romsmagning på 

zoom. Generalforsamlingen var også online. Så var vi ligesom i gang. 

Da corona trak sig tilbage stod vi klar med 6 café arrangementer. En ny måde at kombinere viden/ 

information med hygge. Vi har selvfølgelig også holdt et brag af en julefrokost. Det har været en 

fornøjelse at se jer alle ude i fællesskabet igen. 

Samarbejdet med Københavns Professionshøjskole blev også genoptaget på vanlig vis, så de diætist-

studerende kunne møde en nyresyg, og derefter lave en madaften, hvor medlemmerne laver sund 

nyrekost efter de studerendes opskrifter. 
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Fra vores regionsudvalg er der et par ting som er værd at nævne. Der arbejdes aktivt på at få 

indflydelse på indkøbsprocessen, så dialysepatienter kan sikres frit valg (i samarbejde med din 

nyrelæge) af maskine i større omfang. Vi har også fokus på manglen af feriedialyse pladser – specielt 

på Bornholm og i hovedstaden. Fremadrettet vil dialysekost og dialyse som funktionsforlængende 

behandling blive rejst i udvalget. 

Her i skrivende stund, hvor vi har 3. kvartals statistikker, kan vi meddele, at RH i år har transplanteret 

næsten dobbelt så mange med nyrer fra afdøde som hhv. Odense og Århus. 

2021 blev også året hvor vi skiftede både landsformand og direktør. Dette forløb positivt og 

gnidningsløst set med kredsens øjne, og vi har et glimrende samarbejde med både Malene Deele (tidl. 

Madsen) og Michael Buksti. 

Der var allerede tre arrangementer på planen ud over generalforsamlingen, nu er der kun to.  I januar 

planlagde vi at tage i teatret, hvilket corona situationen har sat en stopper for.  Men i marts skal vi en 

tur på skydebanen og også ud at spise med diætisterne. 

Med til fremtiden hører selvfølgelig også vores bemanding af kredsen. Vi kan altid bruge emner til 

bestyrelsen hvis du vil være med til at præge kredsen politisk og praktisk.  

 

Frivillige til opgaver kan vi også altid bruge, det kan være alt fra en hjælpende hånd til et arrangement 

til… ja, du bestemmer selv hvor meget. Tag endelig fat i en fra bestyrelsen hvis du gerne vil være med. 

Vores kontakt data står altid i bladet. 

Der skal lyde en stor tak fra os til jer, fordi I kommer ud til arrangementer og kommunikerer med os om 

kredsens virke. 

Der har i 2021 været én uddeling fra Per Henriksens Mindefond. 

I 2022 vil der ikke blive afholdt lotteri i Nyreforeningen. Indtægterne fra lotteriet har været betydeligt 

nedadgående de senere år, og Hovedbestyrelsen har nu nedsat en hurtigt arbejdende arbejdsgruppe, der 

skal komme med forslag til fundraising-aktiviteter. Henrik Pilgaard takkede Irene Viggo for hendes 

mangeårige indsats som lotterikoordinator. 

Kredsbestyrelsen er repræsenteret i en række af landsforeningens udvalg og arbejdsgrupper. I 2021 var 

Sofie Melchior Karlson medlem af Nyreforeningen Børn og Unge (NFBU), Bo Frahm formand for 

Regionaludvalg Hovedstaden, Henrik Pilgaard medlem af Patientudvalget og Jens Havskov Sørensen 

medlem af Donorudvalget. På nær Henrik Pilgaard, som nu er trådt ud af Patientudvalget, fortsætter dette 

arbejde i 2022. Desuden er kredsbestyrelsen er repræsenteret i landsforeningens hovedbestyrelse 

Kredsen har et godt samarbejde med Rigshospitalet. Vi bidrager bl.a. til Nyreskolen og holder jævnligt 

møder med ledelsen af Nefrologisk Afdeling. 

Endelig samarbejder bestyrelsen med de andre kredse i regionen. 

Henrik Pilgaard takkede for den assistance, som landsforeningens sekretariat yder, og udtrykte et håb om, 

at frivillige fra kredsen vil melde sig til at gå ind i kredsens spændende opgaver. 
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Ad 3. Indkomne forslag 
Inden for fristen på 14 dage før generalforsamlingen havde bestyrelsen modtaget ét forslag, sit eget. 

Bestyrelsens foreslår, at kredsens vedtægters §4, stk. 2 ændres til, at kredsens generalforsamling kan 

indkaldes ved såvel e-mail som almindelig post. Baggrunden for forslaget er, at det er dyrt i porto at 

udsende indkaldelserne. 

Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 

Ad 4. Bestyrelsens årsregnskab for 2021 og budget for 2022 
Bestyrelsens kasserer, Anne-Dorthe Frahm, gennemgik kredsens regnskab, som er gengivet i kredsbladet 

Ekspresnyt nr. 3, december 2021. 

Regnskabet, som er revideret af kredsens revisor Manfredt Ziethen, blev godkendt af generalforsamlingen, 

hvorefter Henrik Pilgaard takkede Manfredt Ziethen. 

Kredsen bidrager økonomisk til Nyreforeningens arbejdsgruppe for børn og unge (NFBU).  

Bestyrelsen fortsætter sit arbejde med at planlægge sociale arrangementer til gavn for kredsens 

medlemmer. 

Ad 5. Kredsens fremtidige virke 
Kredsen har efter ansøgning modtaget 20.000 kr. fra Frederiksberg Kommune og samme beløb fra 

Københavns Kommune til sociale aktiviteter. 

Det er den afgående bestyrelses håb, at den kommende bestyrelse vil kunne holde kadencen med sociale 

arrangementer for kredsens medlemmer, og ikke mindst, at tilslutningen fra kredsens medlemmer vil øges. 

Bestyrelsen opfordrede medlemmerne til at komme med forslag til nye aktiviteter og arrangementer samt 

til at melde sig som frivillige – det vil være meget velkomment med en ekstra hånd til arrangementer mv. 

Desuden opfordres interesserede til at melde sig som kandidater til bestyrelsen. 

Bestyrelsen holder typisk 6–8 møder om året a to en halv times varighed. Derudover består arbejdet i 

korrespondance med landsforeningen og kredsens medlemmer samt samarbejdspartnere, deltagelse i 

landsforeningens hovedbestyrelse, udvalg og arbejdsgrupper, udarbejdelse af bladet Ekspresnyt, møder 

med Nefrologisk Afdeling på Rigshospitalet, samt planlægning og forberedelse af arrangementer mv. 

Madarrangementer i samarbejde med Professionshøjskolen Metropol, det tidligere Suhrs Seminarium, 

fortsætter. Her arrangerer diætiststuderende aftener for nyresyge, hvor man kan lære at lave nyrevenlig 

mad. 

Ad 6. Beløb til Landsforeningen 
Kredsen har ikke tidligere doneret beløb til landsforeningen, da kredsens økonomi er svag i sammenligning 

med andre kredse. 

Der udspandt sig en diskussion om vigtigheden af, at Nyreforeningen støtter forskning i nyresygdomme. 

Selvom foreningen ikke kan bidrage med store midler, er det af stor betydning for modtagerne af 

forskningslegater at opleve en blåstempling af deres forskningsarbejde fra patientforeningen. Det blev 
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foreslået, at kredsen i 2022 bidrager symbolsk med et mindre beløb på 2.000 kr. til landsforeningen, hvilket 

blev vedtaget. 

Kredsen har i 2020 bidraget med 10.000 kr. til Nyreforeningens arbejdsgruppe for børn og unge (NFBU), 

men ikke i 2021 pga. corona. Det blev foreslået at hæve beløbet i 2022 til 15.000 kr., hvilket blev vedtaget. 

Ad 7. Valg til bestyrelsen 
Formand Henrik Pilgaard blev genvalgt. 

Ordinært medlem Elin Johansson blev genvalgt. 

Margit Hedelund blev valgt som nyt ordinært bestyrelsesmedlem. 

Suppleant Bo Frahm blev genvalgt. 

Nadia Hussain blev valgt sum ny suppleant. 

De øvrige bestyrelsesmedlemmer Jacob Vels (næstformand), Anne-Dorthe Frahm (kasserer), Sofie Melchior 

Karlson (ordinært medlem) og Jens Havskov Sørensen (ordinært medlem) var ikke på valg og fortsætter i 

bestyrelsen i 2022. 

Henrik Pilgaard bød velkommen til de nye i bestyrelsen og ønskede god arbejdslyst. 

Ad 8. Valg af intern revisor 
Kredsens tidligere revisor, Manfredt Ziethen, ønskede ikke genvalg. Henrik Pilgaard takkede Manfredt for 

indsatsen. Marie Skøtt blev foreslået som revisor, hvilket hun accepterede, og blev valgt. 

Ad 9. Eventuelt 
Kredsens medlemmer opfordres til at deltage i foreningens arbejde, herunder arrangementer. 

Sofie Melchior Karlson takkede for beløbet til Nyreforeningens arbejdsgruppe for børn og unge (NFBU). Det 

er lykkedes at samle en gruppe aktive unge, som allerede har stået for adskillige arrangementer. Lands-

foreningens anden næstformand, Henrik Nytofte Rasmussen, med ansvar for børne-, unge- og 

børnefamilieområdet, bidrager til gruppens arbejde. 


