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IKTYOSISFORENINGEN 

Iktyosis – en gruppe af arvelige hudsygdomme 

Iktyosisforeningens 

10 års jubilæum 
sommerarrangement 1.-2. juni 2013 

på Hvidbjerg Strand 
Iktyosisforeningen har i år eksisteret i 10 år.  

Det havde bestyrelsen et ønske om at markere med et socialt arrangement, hvor medlemmerne fik 

mulighed for at mødes med overnatning. 

Derfor søgte bestyrelsen i 2012 fonde om støtte til et socialt jubilæums sommerarrangement – og vi 

var så heldige at Simon Spies Fonden og Danske Banks Fond tilsammen gav foreningen 15.000 kr. 

i støtte.  
 
 
 

 

Deres sponsorater gav foreningen mulighed for at tilbyde at dække størstedelen af udgifterne for en 

overnatning for en familie på Hvidbjerg Strand, vest for Esbjerg, i weekenden 1. - 2. juni samt give 

aftensmad lørdag. 

Håbet var at give medlemmerne mulighed for at mødes omkring et socialt arrangement, hvor der 

var fokus på at være sammen og slappe af, muligheden for at tale med en dermatolog og afslutte 

med en generalforsamling. 

 

Lørdag den 1. juni 

Deltagerne 16 voksne og 11 børn mødes omkring kl 13 i det 

lokale, som foreningen havde fået stillet til rådighed i week-

enden på Hvidbjerg Strand. 

Der var sørget for jubilæumskringle og 

dertilhørende drikkevarer så vi stille og 

roligt kunne sige god dag til hinanden. 

Foreningen har det forgangne år fået flere 

nye medlemmer, da familierne er blevet 

begavet med et barn, som har vist sig at 

være født med fiskehud/iktyosis.  

For dem var det en god mulighed for at 

begynde at udveksle erfaringer – og få gode 

råd fra de, som har haft fiskehud igennem 

flere år. 

 

http://www.fondsdatabasen.dk/netacgi/nph-brs.exe?s1=0&l=999&d=fond&f=G&p=1&r=103&u=�
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For de som ikke synes den snak var så spændende var der 

mulighed for at vise kreative evner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efter at vi have hygget nogle timer var det tid for at udnytte de mange muligheder, som ferielandet 

Hvidbjerg Strand byder på inden vi skulle samles igen omkring aftensmåden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kl 18 mødes alle omkring aftenbordet, hvor foreningen bød på alt det pizza børn og voksne kunne 

spise.  
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Herefter var der kaffe og the – og dessert til de som stadig kunne spise. 

  
 

Søndag den 2. juni 

Alle mødtes til brunch kl 10.30 – enkelte havde forinden nydt godt af bademulighederne. 

  

Herefter fortsatte vi i det lokale foreningen gjorde brug af. Her vi havde nu fået besøg af dermatolog 

Anette Bygum fra Odense Universitetshospital. Hun stille sig til rådighed for spørgsmål for de som 

havde lyst 
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Dagen sluttede med ordinær generalforsamling. Nedenfor fremgår formandsberetningen og referatet 

fra generalforsamlingen. 

Referent: Vibeke 

1. Valg af stemmetællere:  

Niki og Nadija 

 

2. Valg af dirigent:  

John.  

 

3. Formanden beretning (Annes beretning blev læst op af Klaus, da Anne var blevet syg). 

Året 2012 har været et år, hvor vi i bestyrelsen har haft stor fokus på, at finde på nye tiltag og 

arrangementer af interesse for foreningens medlemmer. Det er glædeligt at opleve, at flere 

nye medlemmer søger vores samvær og fællesskab, og den viden vi hver især kan bidrage 

med, indenfor både pleje og hvordan vi hver især får daglige dagen til at fungere optimalt.  

Samtidig har vi i bestyrelsen haft fokus på primært at kommunikere med hinanden i gruppen 

pr. e-mail, for på den måde at spare på udgifterne til møder. 

Vi har måtte se i øjnene, at en af vores trofaste støtter ved arrangementer, har valgt at skære 

ned på netop vores fokus, hvilket betyder at vi skal ud og søge nye tiltag, for at skaffe midler 

til de større arrangementer vi fremadrettet gerne vil kunne holde.  

Heldigvis lykkedes det os sidste år at få to store sponsorater fra Danske Bank Fonden og fra 

Simon Spies Fonden på i alt 15.000 kr., som vi har valgt skulle komme medlemmerne til glæ-

de ved vores 10 års jubilæum i år. De sponsorater er vi meget taknemmelige for.  

Det er derfor meget glædeligt, at så mange familier har valgt at deltage denne weekend den 1. 

og 2. juni ved Hvidbjerg Strand Feriecenter. Sidste år skete der også det, at både Karina og 

Helene desværre valgte at træde ud af bestyrelsen for at koncentrere sig om andre gøremål. 

Karina har vi officielt sagt farvel til ved sidste generalforsamling og Helene træder officielt 

ud i dag. 

Igen vil jeg gerne sige dem begge tusind tak for de mange gode år vi har haft sammen i besty-

relsen; Helene var med fra første startskud for nu 10 år siden.  

Vi glæder os til at mødes med begge to til arrangementer fremover i stedet. Det betyder at der 

er to ledige pladser i bestyrelsen, som vi håber, bliver besat ved denne generalforsamling. 

Vibeke deltog ved Sjældne Diagnoser´s konferencen som blev afholdt den 8. maj i år. Vibeke 

fortæller selv lidt om dagens udbytte og de indtryk dagen gjorde på hende. I år måtte vi des-

værre melde afbud til deltagelse på det internationale ENI møde som blev afholdt i Göteborg 

den 25. maj. Ikke på grund af mangel på interesse, for det er altid meget givende at møde del-

tagere fra andre europæiske lande, men kun fordi vi alle var optaget af andre vigtige gøremål 

netop denne dag. Vi håber der kommer et givende referat fra dagen fra den svenske forening, 

som vi kan dele med Jer snart. 

Fremadrettet vil vi fortsat holde fokus på at skaffe sponsorater og finde på måder og tiltag, 

hvorpå vi kan synliggøre Iktyosis i Danmark, og være en god base for foreningens medlem-

mer. Vi vil fort sat holde tæt kontakt med de nordiske foreninger, og holde os a jour med, 

hvordan det går i vores europæiske sammenslutning, ENI.  

Tiden er også kommet til et lille tilbageblik til den dag for nu 10 år siden, hvor foreningens 

første møde fandt sted hjemme i stuen hos Vibeke og John i Karlslunde. Det skulle vise sig at 

blive en spændende dag, hvor et foreningsgrundlag blev vedtaget. Kort tid efter konsituerede 

bestyrelsen sig og snart herefter fik vi lavet både, logo, hjemmeside, informations foldere, og 

foreningens første julearrangement. 
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Jo, der har sørme været rigtig mange spændende og givende stunder, hvor mange tanker og 

ideer er blevet vendt og mange ført ud i livet. Allerbedst er det nu, at vi har lært så mange 

fantastiske mennesker at kende, nemlig alle Jer. Hvert et bekendtskab, har for mit eget ved-

kommende, været meget givende og inspirerende. Hvor er det godt at vide, at vi ikke længere 

skal føle os alene med vores hudsygdom, men at vi har et bredt netværk, at dele sine erfarin-

ger med.  

Husk derfor også, at vores hjemmeside er tilgængelig med en bred vifte af informationer om 

pleje, genetik m.v. Du er altid velkommen til  at komme med bidrag til hjemmesiden, f.eks. 

hvis du har mod på at dele dine oplevelser med sygdommen, eller har gode råd og tips andre 

måske kan få glæde af. Det er vigtigt at vi husker at dele vores viden. 

Vi glæder os til flere gode oplevelser i Iktyosis foreningen  

 

4. Regnskabsaflæggelse 

Vibeke aflægger regnskab. Der spørges til sponsoraternes størrelse og det forklares at sponse-

ring og fonde er de midler som var sat til side til foreningens 10 års jubilæum. Derudover for-

klarer Vibeke at alle foreningens arrangementer og mødedeltagelse i udlandet dækkes udeluk-

kende af sponsorer, med undtagelse af omkostninger i forbindelse med den årlige generalfor-

samling. Kontingent-indtægter går til bestyrelsesarbejdet, udsendelse og produktion af tryksa-

ger, porto, bestyrelsesmøder m.m. Regnskabet godkendes enstemmigt 
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5. Behandling af indkomne forslag 

Indkomne forslag fra kassereren om at rykke regnskabsåret frem fra april til marts, godkendes 

enstemmigt. Kassereren bemærker at dette forslag skal med som punkt til næste generalfor-

samling for at blive vedtaget. Grunden til dette er at det er en vedtægtsændring. Der gøres her 

opmærksom på at der vil blive indkaldt til ekstraordinær generalforsamling til vores julear-

rangement d. 30. november dette år, hvor forslaget bringes op igen. 

 

6. Godkendelse af kontingent 

Uændret 

 

7. Godkendelse af budget 

Budget godkendes enstemmigt – se budgettet under pkt 4. 

 

8. Valg af formand 

Genvalg af Anne med akklamation 

 

9. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 

John bemærker at ingen bestyrelsesmedlemmer er på valg, men at både Karina og Helene har 

valgt at stoppe. Derfor er der 2 ledige pladser til bestyrelsen. Tanja Lambach, som ikke er her 

i dag, har sagt ja tak til at indtræde i bestyrelsen. Gitte Christensen melder sig også. Begge 

vælges enstemmigt 

 

10. Valg af en revisor og en revisorsuppleant 

Foreningens revisor Poul Erik Poulsen genopstiller ikke. Da kassereren forventer at overgive 

regnskabet til et andet bestyrelsesmedlem, vil hun gerne opstille som revisor. Vibeke vælges 

enstemmigt. Det afklares at kasserer ikke også kan være revisor samtidigt. Bente Skau vælges 

enstemmigt som revisor suppleant. 

 

11. Evt 

Der indkommer ideer og forslag til foreningens aktiviteter og bestyrelsesarbejde. 

Ønske om folder til nye forældre med de behov man nu har: hvilke paragraffer har man brug 

for, hvilke udfordringer er det lige man møder i den første tid. Disse ting ville også være godt 

at kunne finde på hjemmesiden, således at f.eks. rådgivere kan se det, når de går ind på hjem-

mesiden (for det gør de). 

Ønsker til forbedring af hjemmesiden: At man kan søge på kontaktpersoner – priva-

te/professionelle også f.eks. bisidder til at gå med på kommunen. Søgefunktion på siden, så 

man hurtigt kan finde det man søger og ikke skal klikke sig rundt. Det er vigtigt at siden ople-

ves levende. Der tales i denne forbindelse også om forummet, som ikke opleves levende, men 

dog indeholder værdifulde informationer og erfaringer. I den forbindelse drøftes det hvorvidt 

facebook kan bruges til det. 

Søren har nogle ressourcer i sin familie som har viden og kunnen inden for søgning af fonde 

og legater. Det takker vi ja til og Klaus kontaktes i den forbindelse. 

Det foreslås at opgaver kan uddelegeres til medlemmerne f.eks. julearrangement til udvalg. 

Det bemærkes fra flere medlemmer at dette arrangement, hvor man er sammen i længere tid 

og ikke kun et par timer er rigtigt godt. Man har brug for at få snakket mere sammen, meget 

mere end man lige kan nå på et par timer. Flere synes at man burde mødes noget oftere også 

for at flere kan få mulighed for at deltage i sådanne arrangementer. Det bemærkes i den for-

bindelse at medlemmerne er indstillet på egenbetaling. Det bemærkes også at det skal foregå 

på tilgængelige steder i forhold til transport. Også at man kan skifte imellem landsdele. 
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Herefter lukkede generalforsamlingen og deltagerne sager farvel til hinanden efter en afslappende 

god weekend.  

På gensyn 

 

 

Bestyrelsen 

 


