
Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 
på Severin kursuscenter i Middelfart

Formanden Lise Petersen bød velkommen til årets generalforsamling.

Valg af dirigent:

Lise foreslog på bestyrelsens vegne Inge Norup til dirigent. Inge blev valgt og 
startede med at konstatere, at formalia var i orden, idet generalforsamlingen 
var lovligt indvarslet i henhold til vedtægternes § 8.  Generalforsamlingen skal 
indvarsles en måned før, og den er annonceret i Lymfebrev nr. 4 fra 
december måned 2012.

Valg af referent:

Bestyrelsen foreslog Else Melgaard, der blev valgt.

Bestyrelsens beretning:

Beretningen blev fremlagt af Lise Petersen. Beretningen blev godkendt med 
klapsalver og uden kommentarer.

Aflæggelse af årsregnskab

Regnskabet blev fremlagt af kasserer Jonna Lindgaard Nielsen, og der blev 
henvist til noterne. Jonna forklarede undervejs diverse afvigelser i forhold til 
sidste års regnskab. Årets resultat var et overskud på 10.740 kr. 

Inge Norup citerede fra revisionsprotokollen, at der var en blank påtegning. 
Årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver 
og finansielle stilling pr. 31.12.2012 samt resultatet af foreningens aktiviteter i 
regnskabsåret.



Ulla Ulriques kommenterede, at det var flot med ekstra penge fra 
sundhedsministeriet til workshop. Jonna svarede, at vi får nogenlunde det 
samme beløb i alt, og grunden til, at vi kun fik 25.000 sidste år mod 90.000 i 
år til workshop, var, at vi i 2011 havde fået tilskud til vores DVD. Ulla gjorde 
opmærksom på, at man kan søge EU-midler, hvilket bestyrelsen noterede 
sig. Ulla spurgte om medlemstallet i Dalyfo, og Inge Norup svarede, at 
formanden havde nævnt det i beretningen – det aktuelle medlemstal er på 
670 medlemmer. 

Derefter blev regnskabet godkendt.

Fastsættelse af kontingent:

Kasserer Jonna L. Nielsen foreslog et uændret kontingent på 200 kr. 
Forslaget blev vedtaget.

Behandling af indkomne forslag:

Der var ikke indkommet forslag.

Valg til bestyrelse:

Formanden Lise Petersen startede med at oplyse, at Kaja Højgaard ikke 
modtog genvalg af helbredsmæssige årsager, samt at Ida Kallehauge heller 
ikke modtog genvalg pga. nyt arbejde.

Lise Petersen – modtog genvalg uden modkandidater.

Jytte Holte – ikke på valg.

Jonna Lindgaard Nielsen – ikke på valg.

Else Melgaard – modtog genvalg uden modkandidater.

Kirsten Sparre blev valgt til den ledige plads i bestyrelsen.

Suppleanter:

Hanne Rübner – ikke på valg. 



Anna Grete Kristensen blev valgt.  Anne Grete var ikke selv til stede, men 
havde forinden givet sit tilsagn til bestyrelsen. 

Eventuelt:

Vivi Andersen rettede en tak til Kaja og Ida for deres arbejde i DALYFO, og 
der var klapsalver fra salen.

Kirsten kommenterede det store arbejde med at lave en bog og syntes, det 
vat flot at tage fat på det. Hun ville dog gerne have, at Kirsten Sparre også 
tog benlymfødem med i bogen – ”få os med i loopet”, lød opfordringen. Inge 
Norup sagde, at det var et stort projekt med en bog om armlymfødem.

Solvejg Nielsen rettede en tak til bestyrelsen for arbejdet og en stor tak til 
Lise for hendes arbejde med workshop. Solvejg tilsluttede sig Kirstens 
kommentarer og syntes, det var en god ide,´, at diskutere ansøgningen til 
projektet, ikke mindst når nu Kirsten Sparre blev indvalgt i bestyrelsen. Hun 
opfordrede til at man tænkte benlymfødem og lipødem ind i projektet. Lise 
Petersen svarede, at det var Kirsten og Lotte, der søgte pengene til deres 
projekt, og Lise sagde, at det ville være godt, om der var nogle med 
benlymfødem, der kunne tage initiativ til en bog, så kunne Kirsten Sparres 
erfaringer måske bruges. 

Hanna Bonde mente, at der var en prioritering af armlymfødem, når DALYFO 
lægger navn til projektet. Ulla Ulriques var enig med Solveig og Hanne, og 
Ulla sagde, at de gerne ville lave en film. Ulla opfordrede til at lave et 
medlemsmøde/medlemsdag med behandlere, hvor man kunne prøve 
forskellige behandlingsformer. Ulla har problemer med hjemmesiden, når der 
skal laves kopier til medlemmerne. Ulla kommenterede heilpraktiker Peer 
Heissels udsendelse. Hun har taget kontakt til TV stationen, og der vil blive 
en mulighed for, at DALYFO kan få ordet. Ulla arbejder med 
børne/ungeprojekt og der er dannet en gruppe, der skal afklare behovet. 
Synöve og Eldbjörg fra Skodborg, Rikke og en forælder samt Ulla skal 
mødes. Hun opfordrede til at spare på portoen og sende mails i stedet for 
breve til bestyrelsen. Der bliver måske dannet en frivilliggruppe i Randers. 
Ulla sagde, at hun blev glad for, at der var to andre, der gerne ville ind i 
bestyrelsen, og hun påpegede, at det er generalforsamlingen, der vælger – 



selv om bestyrelsen har ”godkendt” kandidaterne. Opfordrede til at skaffe 
flere medlemmer.

Kirstina Rosendal ville gerne være med til at arbejde sammen med Kirsten 
om benlymfødem og spurgte ”hvorfor skriver vi ikke bare en bog om 
benlymfødem”?

Charlotte Plenå sagde, at hun støttede ethvert initiativ, men at hun var lidt 
enig med Solvejg med hensyn til Kirstens Sparres bog. Syntes, det var et 
godt projekt, og gjorde klart, at Dalyfo skulle være bevidst om, at når man 
lægger navn til, så er det både, hvis det går godt, og hvis det går skidt.

Nanette Benjaminsen var taknemlig for, at man startede i det små, og hun 
mente ikke man skulle bekymre sig om, at Dalyfo lægger navn til. Kirsten 
Sparre havde fået ideen, og først derefter er Dalyfo blevet spurgt. Nanette 
sagde, at hun selv vidste, hvilket kæmpearbejde det havde været f.eks. med 
Dvd’en, især når man skulle være enige med mange. Det rent juridiske måtte 
klares med revisoren. Nanette glædede sig til at læse bogen, og hun sagde 
med et smil, at hun var glad for at se, at bestyrelsen har kunnet klare sig 
uden hende.

Solvejg Nielsen kommenterede, at hun ikke satte spørgsmål ved selve 
bogprojektet om armlymfødem. Kirsten Sparre svarede, at hun havde fået 
ideen, fordi hun som sagt syntes, der manglede en bog om emnet. Dalyfo har 
ingen økonomisk risiko ved projektet, og det er blevet undersøgt, at man ikke 
skader andre aktiviteter. Skriver ikke en bog om benlymødem – nu skal den 
anden skrives først!

Charlotte Plenå sagde, at man ikke behøver at være en forening for at søge 
Trygfonden – og det kan godt betyde noget for andre aktiviteter. Hvis man får 
tilskud til en bog om armlymfødem, så bliver der nok ikke givet tilskud til en 
bog om benlymfødem.

Derefter blev der trukket lod om et sponsoreret tørklæde, idet alle deltagere 
skulle aflevere deres navneskilte for at kunne deltage i lodtrækningen. Claus 
Plenå blev den heldige vinder til stor morskab for alle damerne! – men han så 
nu fin ud med tørklædet!



Til slut rettede Lise en stor tak til Kaja for hendes arbejde med hjemmesiden 
og med Facebook og takkede, fordi hun ville fortsætte med lipødemgruppen. 
Der blev også sagt en stor tak til Ida og et tillykke med, at hun igen har fået 
arbejde indenfor sit fag og kan yde en indsats der. Bestyrelsen glæder sig til 
at høre, hvordan det går fremover.

Til slut rundede Inge Norup generalforsamlingen af, og der blev sagt på 
gensyn til næste års workshop på Comwell i Kolding 11 – 13. april 2014.

Referent Else Melgaard


