
BESTYRELSENS BERETNING FOR ÅRET 2020 

Sidste års beretning sluttede med ordene: 

”Dette var bestyrelsens beretning for året 2019, da vi endnu levede i lykkelig uvidenhed om 

Corona og Covid19, som efter årsskiftet vendte op og ned på alt i vores samfund.” 

Og man må sande, at pandemien overskyggede alt i året 2020 og påvirkede alle aktiviteter, også 

Addison foreningens. 

Vi måtte udskyde vores længe planlagte jubilæum, generalforsamlingen blev holdt digitalt, 

medlemsmøder kunne vi heller ikke afholde, og også alle rejser, konferencer og møder i 

forbindelse med vores europæiske arbejde blev aflyst eller afholdt online. 

Vi nåede lige at holde et enkelt bestyrelsesmøde på Hotel Scandic i Kolding, hvor vi bl.a. fik de 

sidste detaljer i forbindelse med jubilæumsarrangementet på plads. Kort efter blev landet lukket 

ned, så vi måtte virtuelt have et ekstraordinært bestyrelsesmøde den 11. marts, hvor vi skulle 

beslutte, hvordan vi skulle forholde os til jubilæum og generalforsamling.  

Jubilæet blev, med blødende hjerte, udsat et helt år ”for at være på den sikre side”, og det blev 

besluttet at afholde årets generalforsamling digitalt.  

De næste bestyrelsesmøder hhv. den 27. maj og den 3. oktober blev afholdt som zoom møder. Det 

gik også fint, men det er dog helt anderledes befordrende for samarbejdet at ses personligt et par 

gange om året. 

Generalforsamlingen blev afholdt digitalt på Zoom den 16. maj. Det var første gang vi prøvede at 

afholde et større møde online, så vi gjorde et stort forarbejde. Indkaldelse blev sendt ud pr. mail 

sammen med dagsorden, stemmeseddel og notater til regnskab. Beretning, regnskab og budget 

blev lagt ud på vores hjemmeside. På den måde var alt materiale tilgængeligt før mødet. Der 

deltog 20 medlemmer i denne online generalforsamling. 

I stedet for de vanlige medlemsmøder, et i Jylland og et på Sjælland, arrangerede vi gå-turs-møder 

forskellige steder i landet. I Gentofte den 23. august, i Fredericia den 5. september, i Esbjerg den 

12. september og i Aarhus den 19. september. Et medlem af bestyrelsen deltog i hvert af 

arrangementerne, der startede med en gåtur i skønne eller interessante omgivelser og sluttede 

med en kop kaffe – i god afstand - på en nærliggende cafe. I Aarhus for første gang med maske. 

Også det store europæiske Addison netværksmøde, som vores forening skulle være vært for i 

København i oktober, måtte aflyses og udsættes til året efter. Den nordiske konference, som skulle 

være en integreret del af det europæiske møde, blev dog afholdt online den 1. oktober med 

deltagelse af repræsentanter for patientforeningerne i Island, Finland, Norge, Sverige og Danmark. 

Vores medlemstal kom over de 500 og vores økonomi havde det rigtig godt, også i lyset af alle de 

aflyste aktiviteter. 

Der blev udgivet 3 medlemsblade i hhv. februar, juni og november. På hjemmesiden kunne vi 

berette om udviklingen i Corona-situationen og videregive de råd til addisonpatienter, som vi fik 

fra lægerne. I vores lukkede facebookgruppe var der fin aktivitet og vi kunne igen glæde os over, at 

alle holdt en seriøs og god tone. 
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