Generalforsamling i patientforeningen Netpa Danmark, 10. november 2013.
Generalforsamlingen blev holdt i forlængelse af NET-dagsarrangementet på Scandic Hotel Sydhavnen,
København.
Bestyrelsesmedlem Else Boelskifte bød velkommen til generalforsamlingen og meddelte, at Ole Jakobsen
var villig til at påtage sig hvervet som dirigent.
Ole Jakobsen blev valgt til dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt i henhold til
vedtægterne.

Beretning
Else Boelskifte aflagde beretning i foreningens mangel på en fungerende formand. Beretningen blev indledt
med en kort pause til afdøde formand Bent Raiths minde.
Foreningens menige bestyrelsesmedlemmer har brugt de fleste kræfter siden maj på at sikre Netpa
Danmarks overlevelse. Dette skyldes, at den konstituerede formand, der efterfulgte Bent Raith, så at sige
”gik under jorden” i maj. Herefter indkaldte han ikke til møder, meddelte sig ikke, svarede ikke på mails og
var umulig at komme i kontakt med telefonisk trods talrige forsøg ad begge kanaler samt ved fremmøde i
receptionen i det firma, han ejer eller er ansat i. Forsøg på at få ham til at udlevere foreningens tryksager
til adskillige tusinde kroner er ligeledes endt uden resultat.
Omstændighederne har været yderligere skærpet af, at foreningens kasserer måtte forlade bestyrelsen pr.
1. marts 2013 af helbredsmæssige årsager. Foreningens to bestyrelsessuppleanter trådte til i maj.
Heldigvis lykkedes det med Aarhus Universitetshospitals velvilje at holde en NET-eftermiddag 3. juni på
hospitalet, og takket være stor hjælp fra sygeplejespecialist Lise Munk Plum, Rigshospitalet, fik Netpa
v/bestyrelsesmedlem Raymond Larsson tilrettelagt et spændende program for NET-dagen 10. november
2013. NET-dagen havde i år 125 deltagere.
Else Boelskifte afsluttede beretningen med at tilkendegive, at den afgående bestyrelse anbefalede
forsamlingen at stemme på fire navngivne bestyrelseskandidater som et samlet hold.
Dette affødte en protest fra Netpa-medlem Lisbeth Andersen, Hvidovre, der fandt fremgangsmåden
udemokratisk.

Godkendelse af regnskab
Kasserer Svend Eskildsen gennemgik foreningens regnskab (se link under link til dette referat). Svend
Eskildsen bemærkede, at det på grund af formandsproblemerne først har været muligt at få adgang til
foreningens bankkonto i oktober i år.
Regnskabet blev godkendt.

Kontingent
Kontingentet fastsattes uændret til 200 kr. om året.

Indkomne forslag
Den afgående bestyrelse fremlagde forslag til ændring af vedtægten for at imødegå en situation, som den
foreningen har været i i indeværende år, hvis foreningen af den ene eller anden grund skulle miste sin
formand i en valgperiode. Det drejede sig om ændringer af § 3 og § 6 i vedtægten.
Forslaget blev vedtaget. Den nye vedtægt fremgår af netpa.dk

Formandsvalg
Svend Eskildsen, Charlottenlund, modtog valg til formandsposten uden modkandidat.

Valg til bestyrelsen
Fire bestyrelsesmedlemmer var på valg, idet den afgående bestyrelse har ønsket at udvide
bestyrelseskredsen med et medlem. Lars Konradsen og Raymond Larsson genopstillede, Lise Munk Plum og
Ida Salvesen nyopstillede. De fire betingede sig at holdet blev valgt samlet.
Medlem Lisbeth Andersen, Hvidovre, anfægtede igen metoden som udemokratisk og stillede op som
selvstændig kandidat.
Forsamlingen valgte Lars Konradsen, Raymond Larsson, Lise Munk Plum og Ida Salvesen.

Valg af suppleanter
Tre personer stillede op til de to suppleantposter: Poul Erik Rasmussen, Svogerslev/Roskilde, Lars Birk,
Hellerup, og Lisbeth Andersen, Hvidovre. Poul Erik Rasmussen blev valgt med 16 stemmer, Lars Birk med 15
stemmer, mens Lisbeth Andersen fik tre stemmer.

Valg af revisor og revisorsuppleant:
Genvalg af Ole Vejbæk, Karrebæksminde, til revisor og nyvalg af Ole Jakobsen, Kgs. Lyngby, som
revisorsuppleant.

Eventuelt:
Svend Eskildsen kom ind på det forestående års aktiviteter, som vil blive søgt spredt geografisk i lyset af, at
Netpa har medlemmer over hele landet.

Et forslag fra et medlem om at undersøge den kritisable diætistbetjening på de afdelinger, der behandler
NET-patienter på Rigshospitalet, blev positivt modtaget på generalforsamlingen i 2012. Hensigten er nu at
se på dette generelt.
En deltager i NET-dagen kritiserede, at den lovbestemte kontaktpersonordning efter hendes erfaring ikke
fungerer på sygehusene. Dette vil Netpa tage fat i.
Det kommende år vil desuden byde på en dialog med Kræftens Bekæmpelse om finansieringen af Netpas
arbejde og foreningens forhold til sponsorer fra medicinalindustrien. Det sidste kan Kræftens Bekæmpelse
ikke lide.
Svend Eskildsen takkede for sponsorernes velvilje i forbindelse med årets NET-dag og rettede ligeledes en
tak til Ole Jakobsen for hans indsats som dirigent. Dermed afsluttedes generalforsamlingen.
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