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Høje Taastrup, den 13. januar 2023 

 
 

REFERAT 
 

Forretningsudvalgsmøde  
Torsdag den 12. januar 2023 kl. 16.00 – 17.30 

Zoom 
 
 

Deltagere: Malene Deele, Henrik Rasmussen, Gunner Nielsen, Kent Thomsen, Peter Husted, Boris 
Holm, Jette Thaarup og Michael Buksti (sekretær) 
 
Afbud: Michael Rosenkvist 
 
 
DAGSORDEN 
 
1. Godkendelse af dagsorden 

 
2. Sager til orientering  

2.1. Landsformandens og næstformændenes meddelelser 
2.2. Sekretariatets meddelelser 
2.3. Årsmøde - program 
2.4. Antal medlemmer af Nyreforeningen ved udgangen af 2022 
2.5. LUKKET SAG 

 
3. Sager til behandling 

3.1. Nyreforeningens lokale repræsentationer 
3.2. Nyreskolen.dk – skal den være åben for alle 
3.3. Dagsorden til HB-møde den 28. januar 2023 

 
4. Eventuelt 
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1. Godkendelse af dagsorden 

 
Dagsordenen var udsendt rettidigt og blev godkendt af Forretningsudvalgets medlemmer uden 
yderligere tilføjelser. 
 
 

2. Sager til orientering 

 

2.1 Landsformandens og næstformændenes meddelelser 

 
Landsformanden orienterede om følgende aktiviteter:  
• Danske Patienter:  

- Ny klagepolitik 
- Kvalitetsundersøgelse 
- Donorproblemstikken tages op 

• Deltager i Kreds Vestsjælland 40 års jubilæum 

• Deltaget i møde i Regionalt Nefrologisk Sundhedsråd (Hovedstaden) 
 

2. Næstformanden om følgende aktiviteter:  

• Deltager som Dirigent på Kreds Fyns generalforsamling den 12. februar 

• Børn, unge og børnefamilier: 
o NFBU holder arbejdsweekend i januar - Der søges lidt penge hos kreds 

KBH/Frederiksberg til udgifter 
o Møde med Jan Jensen om planlægning af familiekurset mm. 
o NFBU ønsker at deltage på det kommende HB-møde med en ekstra person (Skal 

blot lytte med og lære) - Hvad er FU’ holdning? 
Forretningsudvalget godkendte at NFBU til det kommende HB-møde deltager med to 
personer. 

 

2.2 Sekretariatets meddelelser 

 
Michael Buksti orienterede om følgende aktiviteter fra sekretariatet:  

• Nyreforeningens online kostportal er lanceret – www.nyremad.dk 

• Første podcast om livet med en nyresygdom er lanceret 

• Modtaget penge fra Socialstyrelsen til etablering af et pilotprojekt om madfællesskaber i 
Danmarks 4 største byer i 2023 – håbet er, at pilotprojektet bliver en succes og kan danne 
baggrund for tildeling af midler til at rulle projektet endnu breder ud. 

• Istandsættelsen af sommerhuset i Skallerup er godt i gang 

• Dialog med Niels Due Jensen om istandsættelsen af Grønbæk Hospital 

• Møde den 16. januar 2023 med Viborg Sygehus om håndtering af dialyse på Grønbæk 
Hospital  

http://www.nyremad.dk/
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• Deltaget i 40-års jubilæum i kreds Vestsjælland 

• Udviklet kurser for kredsbestyrelsesmedlemmer 

• Deltaget i møde om ændring af Danske Handicaporganisationers vedtægter 
 

 

2.3 Årsmøde 2023 - program 

 
Hovedbestyrelsen besluttede på sit møde i oktober 2022 at Nyreforeningen i 2023 skulle 
gennemføre et årsmøde, som indeholder generalforsamlingen og en række faglige indlæg. Årsmødet 
afløser i 2023 Landsmødet, og afholdes på en dag, og det er muligt at deltage i både Årsmøde og 
Generalforsamling fysisk og digitalt. Ved at pakke” Generalforsamlingen lidt anderledes ind i en 
række faglige og relevante oplæg, er det håbet, at kunne tiltrække flere medlemmer. 
 
Temaet for indlæggene på Årsmøde 2023 er muligheder for at forebygge kronisk nyresygdom, og der 
vil således være oplæg fra Danmarks førende forsker inden for forebyggelse af kronisk nyresygdom 
Peter Rossing, og fra diætist og phd-studerende Nikita Missela Hansen, som – bl.a. med støtte fra 
Nyreforeningens Forskningsfond – har undersøgt, hvordan den rette kost kan bremse udvikling af 
kronisk nyresygdom. Derudover vil der være et kort indlæg om forskning i nyresygdomme fra 
formanden for Nefrologisk Selskab, Henrik Birn, og så naturligvis uddeling af Nyreforeningens pris til 
årets Solfanger. Og endelig Generalforsamlingen. 
 
Årsmødet ligger lørdag den 29. april 2023 fra kl. 10.30 – 16.00. Da det er første gang at 
Nyreforeningen prøver digital at live transmittere indlæg og generalforsamling – herunder evt. 
afstemning - som skal tage højde for både fysisk tilstedeværende og digitalt tilstedeværende, så 
afholdes mødet i Handicaporganisationernes Hus i Høje Taastrup, da der her er teknik til at håndtere 
dette. I modsætning til tidligere er det gratis at deltage i årsmøde – og frokosten er også gratis.  
 
Forretningsudvalget gennemgik udkast til programmet for Årsmødet, og fandt at programmet var 
relevant og i tråd med den beslutning som Hovedbestyrelsen tidligere har truffet.  
 
Forretningsudvalget pointerede, at efter at Årsmødet er afholdt, så skal Hovedbestyrelsen evaluere 
årsmødet og formatet for årsmødet, med henblik på at vurdere, om det er en model for fremtidige 
årsmøder, eller om man skal vende tilbage til den tidligere model.  
 
 

2.4 Antal medlemmer af Nyreforeningen ved udgangen af 2022 

 
Michael Buksti medbragte et opdateret overblik over antallet af medlemmer i Nyreforeningen. 
Ved indgangen til 2020 havde foreningen 5.526 medlemmer 
Ved indgangen til 2021 havde foreningen 5.561 medlemmer 
Ved indgangen til 2022 havde foreningen 5.690 medlemmer 
Ved indgangen til 2023 havde foreningen 5.779 medlemmer 
 
Den generelle økonomiske situation gør, at der ikke forventes en nævneværdig stigning i antallet af 
medlemmer i Nyreforeningen i 2023.  
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Forretningsudvalget tog orienteringerne til efterretning.  
 
 

2.5 LUKKET SAG 

 
 
 

3. Sager til beslutning 

 
 

3.1 Nyreforeningens regionale repræsentationer – HUSK tilbagemelding 

 
Malene Deele orienterede om et møde i Sundhedsfaglig Råd for Nefrologi i Region Hovedstaden som 
hun havde deltaget i, idet hun var interesseret i at høre om der eksisterer lignende råd i de øvrige 
regioner.  
 
En rundspørge blandt medlemmerne af Forretningsudvalget viste at der umiddelbart ikke findes 
Sundhedsfaglige Råd for Nefrologi i de andre 4 regioner, men medlemmerne ville naturligvis være 
opmærksomme på dette fremadrettet. Hvert medlem af Forretningsudvalget sender en liste over 
de fora hvor Nyreforeningen er repræsenteret til Michael Buksti.  
 
 

3.2 Nyreskole.dk – skal den være åben for alle 

 
For 3 år siden – under corona – fik Nyreforeningen midler til at udvikle en elektronisk nyreskole, som 
ligger på nyreskole.dk. I en tid med corona-nedlukning var den elektroniske nyreskole et supplement 
til/erstatning for hospitalernes nyreskole. 
 
Nyreskole.dk er et tilbud til alle medlemmer af Nyreforeningen, og den kræver således et 
medlemslogin. I det seneste år er antallet af besøgende dalet. I gennemsnit er der omkring 10 
besøgende om dagen, og når der gøres ekstraordinært opmærksom på den elektroniske nyreskole i 
forbindelse med f.eks. Nyreforeningens julekalender, så stiger antallet af besøgende, i det tilfælde til 
25 besøgende på dagen. Nyreskole.dk er et godt redskab for alle nyresyge, og indeholder megen 
nyttig viden.  
 
Forretningsudvalget diskuterede om nyreskole.dk fremadrettet skal være åben for alle. Udvalget var 
enige om, at det giver mening at åbne for de mange informationer, der ligger på nyreskole.dk, ikke 
mindst personer som netop har fået besked om, at de har fået en nyresygdom. Ved at åbne for 
adgangen til nyreskole.dk, kan Nyreforeningen også bruge sitet til at tiltrække nye medlemmer.  
 
Forretningsudvalgets beslutning præsenteres som orientering på det næste møde i 
Hovedbestyrelsen.  
 
 

3.3 Dagsorden til Hovedbestyrelsesmøde 28. januar 2023 
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Hovedbestyrelsen afholder møde lørdag den 28. januar 2023. For at møde ønsket om fysiske møder, 
så afholdes mødet i Høje Taastrup.  
 
Forretningsudvalget gennemgik udkast til dagsordenen og godkendte denne.   
For at imødekomme de personer, der kommer langt fra, var der enighed om at begynde den 
officielle del af mødet kl. 11, men der vil være kaffe for dem der gerne vil snakke og netværke fra kl. 
10. Mødet forventes at slutte senest kl. 16.  
 
Dagsordenen indeholder en række punkter, bl.a. motivationer fra de personer der har meldt sig som 
interesserede i at stille op til de ledige pladser i Nyreforeningens fagudvalg, men andre opfordres 
naturligvis også til at stille op, og melde deres kandidatur.  
 
 

4. Eventuelt 

 
Der var ingen punkter under eventuelt.  


