
BESTYRELSENS BERETNING FOR 2013  
 

Foreningen vokser støt og roligt hvert år. Vi var ved årets udgang 400 medlemmer, fordelt på 340 ordinære 

medlemmer, 52 støttemedlemmer og 8 foreninger og hospitaler. 

 

Vores økonomi er ligeledes vokset i takt med de øgede kontingentindbetalinger. Flere medlemmer og flere 

foreningsaktiviteter giver også større støtte fra satspuljemidlerne, så alt i alt kan vi også for året 2013 

notere en god og sund økonomi. 

 

Vi holdt en del møder i 2013, ikke blot de obligatoriske bestyrelsesmøder men også deltagelse i andre 

foreningers landsmøder. 

 

Således deltog vi i weekenden 20.-22. september i Hypofysenetværkets landsmøde i Nyborg og den 18.-20. 

oktober i den tyske addisonforenings landsmøde i Berlin. Det er meget inspirerende at være med til 

ligesindede foreningers arrangementer og udveksle erfaringer med både bestyrelse og medlemmer. 

 

Vi holdt Nordisk Konference i weekenden 4.-6. oktober. Denne gang i Stockholm, hvor mødet var 

arrangeret af den svenske addisonforening. Vi tog hjem med en masse ny viden og inspiration i bagagen til 

videre bearbejdelse. 

 

Generalforsamlingen i 2013 var en stor succes med næsten 80 deltagere. En oplagt overlæge Jørgen 

Hangaard holdt et meget interessant foredrag over emnet stress og Addison. Jørgen Hangaard besvarede 

desuden en masse spørgsmål fra salen, og der blev lavet et udførligt referat i medlemsbladet, så dette 

meget relevante foredrag kunne komme alle medlemmer til gode. 

 

Foruden generalforsamlingen afholdte vi 3 bestyrelsesmøder. Det første blev holdt den 9. februar i Vejle, 
hvor suppleanten var inviteret med. Det andet var den 4. maj i Middelfart, hvor bestyrelsen konstituerede 
sig med 2 nye medlemmer. Vores suppleant var blevet indvalgt i bestyrelsen med henblik på at overtage 
kassererfunktionen, og helt spontant havde et it-kyndigt medlem meldt sig på generalforsamlingen. Han 
blev valgt med store klapsalver og er nu foreningens webmaster. 
 

Bestyrelsesmødet i efteråret blev holdt i København 7. september, denne gang med en ny suppleant som 

observatør med henblik på senere opstilling til bestyrelsen. 

 

Vi har efterhånden så lange dagsordener, at det er svært at nå det hele på en dag, så sommetider afholder 

vi bestyrelsesmøderne over en weekend, for at komme til bunds i emnerne og for at få mulighed for at 

puste lidt ud mellem dagsordenpunkterne. 

 

Der blev afholdt 2 medlemsmøder.  

Jyllandsmødet blev holdt den 2. november i Fredericia, hvor overlæge Ellen Grodum fra Fredericia Sygehus 

holdt foredrag og var vært. Sygehuset havde været så venlig at stille lokale til rådighed og køkkenet havde 

smurt sandwich og lavet kage til kaffen. 

 

Sjællandsmødet blev som sædvanligt holdt i Valby Kulturhus. Denne gang den 16. november med overlæge 

Caroline Kistorp fra Herlev Hospital som foredragsholder for de 60 fremmødte. 

 

Det er så dejligt for foreningen at møde denne velvilje hos lægerne til at komme og holde foredrag for 

vores medlemmer og besvare de spørgsmål, som mange ligger inde med. Vi er dybt taknemmelige og siger 

igen på denne plads mange tak for det gode samarbejde. 
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Der udkom 3 medlemsblade og vores hjemmeside kom i gang igen. 

 

En ny selvhjælpsgruppe så dagens lys i 2013. Nogle initiativrige damer fra Odense fandt sammen på sidste 

års generalforsamling og de dannede herefter Selvhjælpsgruppe Fyn. Det har været en meget aktiv gruppe, 

der både har fundet egnede lokaler og allerede har afholdt de første møder. Gennem foreningen har de 

lejet sig ind i Frivillighuset i Odense, som via et mindre kontingent stiller lokaler og andre faciliteter til 

rådighed for netop sådanne små møder. 

 

Så meget initiativ kunne vi jo ikke blot lade Fyn komme til gode, så vi headhuntede en af de energiske 

damer til bestyrelsen. Hun sagde heldigvis ja – og det blev bifaldet af de øvrige i gruppen. 

 

De næste møder i selvhjælpsgruppen er allerede fastsat. De annonceres på foreningens hjemmeside, og 

alle er velkomne. 

 

Der er efterhånden frivillighuse og sundhedscentre i de fleste byer, så det kunne måske være et eksempel 
til efterlevelse for andre, der måtte ønske en selvhjælpsgruppe i deres område. 
 

I bestyrelsen startede vi i 2013 forskellige projekter op, som vi arbejder videre på og forsøger at afslutte i 

indeværende år. Det drejer sig om bl.a. en ny brochure, den samlende rapport på vores 

spørgeskemaundersøgelse, ny hjemmeside med en ”Min side” for vores medlemmer samt forskellige nye 

teknikaliteter, og en facebook side fælles med hypofyseforeningen. 

 

Et andet stort projekt for bestyrelsen i år er planlægningen af foreningens 20 års jubilæum, som selvfølgelig 

vil blive fejret med maner med et weekendarrangement i forbindelse med generalforsamlingen i foråret 

2015. 

 

Derud over har vi visioner – og allerede tiltag i gang – omkring intensiveret skandinavisk og europæisk 

samarbejde både med foreninger og læger om at koordinere og ensarte retningslinjer for diagnosticering 

og behandling af addisonpatienter. 

 

Så der er nok at tage fat på, og heldigvis bliver vi i bestyrelsen bakket op af foreningens medlemmer. Tak 

for det! 

 

 

Jette Kristensen 
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