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Skrevet af Sven Fandrup
Nu er kommunalreformen trådt i kraft (1. januar 2007), og det er med
tilbageholdt åndedrag, jeg
venter på, hvad det har betydet og vil
betyde for foreningens medlemmer
og deres hverdag. Nogen vil sikkert
opleve forbedringer og lettere kontakt med deres sagsbehandler, andre
vil helt sikkert opleve større problemer og mere besvær med at komme
igennem med deres rimelige krav
og ønsker. Foreningen hører meget
gerne om såvel positive som negative
oplevelser i denne forbindelse.
Bestyrelsen var i november 2006
samlet til bestyrelsesmøde på Lalandia. Formålet var dels et udvidet bestyrelsesmøde med tid til lange diskussioner, dels at vurdere Lalandia
med henblik på afholdelse af Familiekursus 2007. Det viste sig ret hurtigt, at Lalandia ikke er stedet for et
Familiekursus. Alt for mange børneaktiviteter kostede ekstra, og centret
er ikke gearet til vores form for samvær. Efter nogle diskussioner frem og
tilbage blev bestyrelsen enige om, at
vi i stedet vender tilbage til Skallerup
Klit, som vi kender, og som var glade
for at have os.
Med et medlemstal på over 200 er
det måske på tide, at vi overvejer at
etablere et system med kontaktfamilier rundt omkring i landet. Familier,
som er villige til at snakke med nye
familier om hverdagens problemer,
og hvordan de evt. kan løses. Hvis du

har lyst til at dele erfaringer med nye familier,
så meld dig som kontaktfamilie.
De forskellige internationale, immunologiske selskaber og foreninger har udnævnt den 29. april 2007
til »International Immunologidag«.
IDF bør benytte denne chance for at
skabe opmærksomhed om medfødte
immundefekter. Dette kan imidlertid
ikke gøres udelukkende ved bestyrelsens indsats. Derfor appelleres til
medlemmerne om at melde sig til de
forskellige arrangementer. Desværre
er den 29. april 2007 en søndag, men
det skal vel ikke tage modet fra os? (Se
andetsteds i bladet).
I 2009 kan IDF fejre sit 25 års jubilæum! I bestyrelsen pusles med tanker om at skrive foreningens historie.
Men vi mangler desværre oplysninger fra de allerførste år (1984 – 1990).
Så hvis du ligger inde »mærkelige«
papirer, regnskaber, indbydelser,
IDF-NYT el. lign., er formanden meget interesseret i at se dem.
Foreningens næste aktivitet er
Landsmøde med generalforsamling
den 21. – 22. april 2007. Denne gang
afholdes den i Legoland Village ved
Billund. Der bliver naturligvis mulighed for børnene til at komme i Legoland, medens vi andre tager os af de
mere alvorlige sager. Som sædvanligt
er det spændende, om der kommer
medlemmer nok, så vi kan få valgt en
fuldtallig bestyrelse.
Mød talstærkt op – foreningen fortjener det. n
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En lærestreg?
Skrevet af Sven Fandrup
Sidste år i august måned blev foreningen kontaktet af freelance journalist Anette Aggerbeck. Hun var i
gang med at forberede en artikel om
familier med kronisk syge børn, og
ville gerne høre om foreningen kunne
hjælpe hende i kontakt med sådan en
familie.
Foreningens politik i sådanne tilfælde er, at den altid spørger de relevante
familier, om de er villige til at deltage,
inden der gives svar til journalisten.
Stor var derfor min overraskelse, da
det gik op for mig, at Anette Agger-

beck, ikke blot havde kontakt med
den familie foreningen havde peget
på, men også – uden om foreningen
– havde fået kontakt med en anden af
vore familier. Ingen af de to familier
var imidlertid tilstrækkeligt interessante, så der blev ikke noget ud af
projektet.

Foreningen vil fremover være
endnu mere forsigtig i sin omgang
med journalister, for således at
beskytte vore medlemmer mest
muligt. n

GENER ALFORSAMLING
Immun Defekt Foreningen afholder generalforsamling
Lørdag den 21. april 2007 kl. 15.30 – 17.00
I LEGOLAND VILLAGE, BILLUND
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Bestyrelsen fremsætter forslag til forhøjelse af
kontingentet med virkning fra 2008:
Voksne: kr. 175 • Børn: kr. 75 • Støttemedlemmer: kr. 125.
Endvidere fremlægges forslag til revision af
vedtægternes paragraf 3: Medlemmer.

IMMUN DEFEKT FORENINGEN
GENERALFORSAMLING 2007
Bestyrelsens beretning for året 2006
Skrevet af Sven Fandrup
1. UDKAST 19. NOV. 2006 (rev. 25.
nov. 06 og 31. dec. 06)
Se bilag 1 for fuld aktivitetsoversigt
2006.
MÅLSÆTNING FOR 2006
For 2006 opstillede bestyrelsen følgende målsætninger:
• Fastholdelse af foreningens hovedaktiviteter (Familiekursus og
Landsmøde),
• Gennemføre en særlig aktivitet for
Klub 14,
• Revision og fornyelse af foreningen
hjemmeside,
• Fornyelse af IDF-NYT med mere
professionelt lay-out,
• At arbejde for større synliggørelse
af primære immundefekt i samarbejde med Sjældne Diagnoser og
forsættelse af samarbejdet med
medicinalfirmaer,
• Fortsættelse af det internationale
samarbejde på nordisk og globalt
plan.

HJEMMESIDE
På trods af et stort forarbejde lykkedes det ikke at få gennemført en meget tiltrængt revision af foreningens
hjemmeside i 2006. Håbet er dog ikke
opgivet, så bestyrelsen arbejder trøstigt videre i 2007.
AKTIVITETER
Landsmøde og generalforsamling 2006
Fandt sted 22. – 23. april 2006, og traditionen tro var stedet Kerteminde
Vandrehjem. God deltagelse med 40
voksne og 19 børn. ZLB Behring ydede sponsorstøtte til gennemførelse af
denne aktivitet.

MEDLEMSTAL

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen,
skal være formanden i hænde senest den 4. april 2007.
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IDF-NYT
IDF-NYT udkom 4 gange i løbet af
2006. De sidste to gange med et nyt
udseende! Bestyrelsen har nemlig
besluttet at entrere med en professionel lay-out person.
Redaktionsgruppen består af:
• Britta Fandrup (ansvarshavende)
og
• Ellen Nørbjerg (lay-out).

Børne
patienter

Voksen
patienter

Øvrige
medlemmer

I alt

Frist for tilmelding og egenbetaling: 19. marts 2007.
Egenbetaling: Kr. 500/familie, Kr. 250/Voksenpatienter

31.12.2006

50 = 23 %

22 = 10 %

146 = 67 %

218

Bestyrelsen

31.12.2005

41 = 21 %

18 = 9 %

138 = 70 %

197

Til-/afgang

+9

+4

+8

+ 21

IDF NYT

IDF NYT
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Skovture og handicapdage:
• På Sjælland fandt skovturen sted d.
28. maj 2006 som sædvanlig i Dyrehaven. Desværre var der kun tre
personer og én hund, der trodsede
regnvejret.
• I Jylland fandt skovturen sted d. 16.
september 2006. Denne gang i Legoland.
Familiekursus 2006
Kurset blev gennemført i ugen 5. – 12.
august 2006 på Skallerup Klit Feriecenter. Aldrig har der været så mange
deltagere på et Familiekursus, 50
voksne og 46 børn. Kurset havde i høj
grad fokus på familien, mere end på
sygdomme og psykologi.
Kursus for voksne
Ved hjælp af velvilje fra Socialministeriet og støtte fra Baxter A/S var det
muligt at gennemføre et Kursus for
voksne i weekenden 28. – 29. januar
2006 med deltagelse af 24 voksne.
Klub 14
Det lykkedes ikke i 2006 at få planlagt
og gennemført et særligt arrangement for KLUB 14.
Andre aktiviteter
Formanden deltog i september i Socialministeriets møde vedr. VISO.
Udkommet af mødet var noget magert.
Henvendelser og rådgivning.
I året 2006 har foreningen haft 42
henvendelser, der dels har handlet
om egentlig rådgivning og dels har
handlet om oplysning om foreningen.
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BESTYRELSESAKTIVITET
Bestyrelsen har afholdt møder således:
• 29. januar, Sabro
• 22. april, Kerteminde Vandrehjem
• 24. april, Kerteminde Vandrehjem
• 11. juni, Skovlunde
• 10. august, Skallerup Klit
• 11. – 12. november, Lalandia
INTERNATIONALT SAMARBEJDE
Nordisk samarbejde
Formanden deltog 12. – 14. maj 2006 i
Nordisk Møde for Primær Immundefekt (NMPI) i Helsinki, Finland sammen med repræsentanter fra Norge,
Island, Sverige og Finland.
International Patients Organisation for
Primary Immunodeficiency (IPOPI)
• I dagene 19. – 20. juni 2006 deltog
formanden, i sin egenskab af bestyrelsesmedlem i IPOPI, i Den
europæiske konsensus konference
vedr. primær immundefekt sammen med fire danske læger og
Anette Andreasen (IDF-medlem).
Udbyttet af denne konference er
en konsensuserklæring (forskere,
læger, sygeplejersker, patienter,
politikere og embedsmænd) om,
hvad de enkelte EU-lande bør gøre
for deres immundefekte patienter.
IDF har efterfølgende fordelt denne konsensuserklæring (oversat til
dansk) til bl.a. Folketingets sundhedsudvalg.
• I dagene 4. – 7. oktober 2006 deltog foreningen med formand, et
bestyrelsesmedlem (Lois) og en
repræsentant for de unge (Debbie)
i IPOPI-mødet i Budapest.

IDF NYT

INFORMATIONSMATERIALE
Foreningen har i 2006 ydet kr. 25.000 i
tilskud til bogen: Medfødt immundefekt – Håndbog for forældre, voksne
patienter og deres læger. For disse
penge har foreningen modtaget 400
eksemplarer af bogen, dels til gratis
fordeling til foreningens medlemmer
dels til bortsalg til f.eks. boghandlere,
biblioteker og private.
Foreningen står som udgiver af bogen.
SJÆLDNE DIAGNOSER (TIDL. KMS)
Foreningen har fortsat et bestyrelsesmedlem (Torben Nielsen) som
medlem af Sjældne Diagnosers forretningsudvalg.
I regi af Sjældne Diagnoser har foreningen deltaget i:
• Repræsentantskabsmøder 17. – 18.
marts (Torben og Sven) samt 15.
– 16. september (Torben, Jannie og
Sven).
• Endvidere har formanden deltaget
redaktionsgruppen for Sjældne
Diagnosers blad og i en fokusgruppe vedr. rådgivning og vejledning.
• REHAB-udstillingen i Bella Centret (25. – 27. april 2006).
SAMARBEJDE MED SPONSORER.
Også i 2006 har foreningen haft et
godt og frugtbart samarbejde med
de to hovedsponsorer: Baxter A/S og
ZLB Behring.
Baxter A/S ydede sponsorstøtte til
Kursus for voksne i januar 2006 og var
hovedsponsor på bogen Medfødt immundefekt.

Herudover har foreningen haft mulighed for at deltage i Baxters møder
for læger vedr. advarselstegn (guidelines) i København, Ålborg, Århus og
Fredericia.
ZLB Behring ydede sponsorstøtte
til afholdelse af Landsmødet i april
2006. Herudover sponsorerede ZLB
Behring rygsækkene med foreningens logo, som blev uddelt under familiekursus i august 2006.
Foreningen siger stor tak til begge
sponsorer for samarbejdet i 2006.
KONKLUSION
Som det fremgår af ovenstående blev
ikke alle vore målsætninger for 2006
indfriet. Til gengæld lykkedes det at
gennemføre et Kursus for voksne udover det planlagte program.
Bestyrelsen vurderer derfor, at 2006
var et godt år for foreningen.
MÅLSÆTNINGER FOR 2007
For 2007 opstiller bestyrelsen følgende målsætninger:
• Gennemførelse af et Kursus for
Voksne, Landsmøde og Familiekursus.
• Gennemførelse af en særlig aktivitet for KLUB 14.
• Revision og implementering af foreningens nye hjemmeside.
• Fortsættelse af samarbejdet med
foreningens sponsorer.
• Fortsat deltagelse i det internationale samarbejde vedr. primære
immundefekter. n

IDF NYT
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Bilag 2 til Ref. af Best.mø. 11

Aktiviteter 2006 - bilag 1 til årsberetningen 2006
MÅNED /
DATO
JANUAR
28. – 29.
29.
FEBRUAR
28.
MARTS
17. - 18.
30.
APRIL
22. – 23.
22.
23.
25. - 27.
MAJ
12. – 14.
28.
JUNI
11.
19. – 20.
JULI
AUGUST
5. - 12.
10.
SEPTEMBER
14.
15. - 16.

AKTIVITET

HVEM

Kursus for Voksne, Sabro Kro, 24 voksne
Bestyrelsesmøde

Medlemmer
Bestyrelsen

Lægemøde vedr. retningslinier (Baxter), Århus

Christina

Sjældne Diagnoser, repræsentantskabsmøde
Lægemøde vedr. retningslinier (Baxter),
København

Torben & Sven

Landsmøde med generalforsamling, Kerteminde Vandrehjem, 40 voksne og 19 børn
Bestyrelsesmøde
Bestyrelsesmøde
REHAB-messe i Bellacentret, København

Medlemmer

Nordisk møde
Skovtur på Sjælland, 3 personer og 1 hund

Sven
Medlemmer

Bestyrelsesmøde
EU Konference vedr. Primær Immundefekt

Bestyrelsen
Sven

Sven

Bestyrelsen
Bestyrelsen
Britta& Sven

Familiekursus, Skallerup Klit, 50 voksne og 46
Medlemmer
børn
Bestyrelsesmøde
Bestyrelsen
Lægemøde vedr. retningslinier (Baxter),
Fredericia
Sjældne Diagnoser, repræsentantskabsmøde

Sven
Torben, Jannie og Sven
Sven

26.
OKTOBER

Socialministeriet; møde vedr: VISO

4. – 7.

IPOPI-møde i Budapest

NOVEMBER
11. – 12.
19.
DECEMBER

Sven, Lois og
Debbie

Bestyrelsesmøde
Sjældne Diagnoser, fokusgruppemøde

Bestyrelsen
Sven
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IDF Budget 2007 (foreløbigt)
Udgifter:
Nr.
1. Aktiviteter
a.
b.
c.
g.
h.

2. Drift
a.
b.

Post

2006

Kursus for voksne
Landsmøde
Familiekursus
Club-14
Revisor
Kursus for Vp
PID-kampagne

28.000,00
43.000,00
241.000,00
5.000,00
9.000,00

40.000,00
50.000,00
240.000,00
5.000,00
5.000,00
25.000,00
10.000,00

30.000,00
40.000,00
5.000,00
5.000,00

40.000,00
40.000,00
5.000,00
5.000,00

10.000,00

2.000,00
10.000,00

3.000,00

3.000,00
3.000,00

15.000,00

10.000,00
2.000,00

434.000,00

495.000,00

265.000,00
100.000,00
17.500,00
7.500,00
56.000,00

270.000,00
100.000,00
45.000,00
8.000,00
60.000,00
32.500,00
515.500,00

Best.møder
IDF-NYT
Konferencer
Nordisk samarbejde

3. IT
a.
Hjemmeside
b.
IT
4. Kontingenter
a.
Sjældne Diagnoser
b.
IPOPI
4. Admin
a.
Porto mv.
Adm. omk.
Udgifter i alt
Indtægter:
Handicappuljen
Sjældne Diagnoser
Kontingenter
Bidrag
Egenbetalinger
Sponsorer
Indtægter i alt

IDF NYT

Forslag 2007

446.000,00

IDF NYT
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Resultat for

aktiviteterne
Indtægter
Tilskud Fonde
SD Tips/Lotto
Kontingenter
Bidrag
Projekt ImmunDefekt Bog
Landsindsamling
Egenbetalinger:
Sabro, Voksenkursus
Kerteminde, Landsmøde
Skallerup, Familiekursus
I alt

2006
31. december 2006

Foreningens
Drift

Handicap
Pulje

Forsknings
Fond

Foreningen

100.000
49.229
(15.408)
2.624

136445

5.750
5.340
68.900
344990

(21300)
(55080)
(1375)

(270289)
(4000)

Aktiver:
Nordea 899591
BG Bank Landsinds.10015669
Tilgodehavende
Mellemregning H-Pulje

(15229)
(41575)
(465)
(573)
(75)
(516)
(18510)
(131541)

Passiver:
Formue primo
Årets resultat
Formue ultimo
Henlæggelse til hjemmeside
Kursusgebyrer 2007
Kreditorer(auktion)

Renteindtægt

1140

Resultat efter renter

6044
366

IDF NYT

13.712
9.863
2.835
137.225
163.634

157.829
7.314

130.597
6.044
136.641
20.000
6.200
793
163.634

108.687
21.910
130.597
20.000
5.000
11.286
166.884

30.866

30.866

30.866

30.712
154
30.866

1.741
166.884

30.866

Puljebeholdning
3.910

741
3.259

132.636
136.546

Passiver:
Pulje midler overført forrige år
Årets resultat
Pulje midler overført næste år
Kreditorer
Mellemregning IDF

4.000

-5.679
-5.679
5.000
137.225
136.546

4.000
4.000

(350669)
31. januar 2007

4904

31-dec-05

Forskningsfond
Aktiver:
Nordea 600747
Passiver:
Formue primo
Årets resultat
Formue ultimo

Aktiver:
Nordea 901318
Tilgode IDF
Sommerkursus

(1442)
(35206)
(16574)

Resultat før renter
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ST 31-dec-06
A
K
UD

265.000

Udgifter
Kursusudgifter:
Sabro, Voksenkursus
Kerteminde, Landsmøde
Skallerup, Familiekursus
Revisor 2006
Adm. bidrag
Kontorartikler
Porto + IDF Nyt
Telefon og IT
Henlagt til hjemmeside
Transport
Bestyrelsesmøder
SD, kontingent + møder
Gebyrer
Gebyrer Landsindsamling
Gaver
IPOPI
I alt

Balancer

Kasserer

Anders Rasmussen

(5679)
Revisorer
Vi har revideret regnskabet for IDF og kontrolleret beholdningerne
pr. 31. december 2006.

(5679)
Jesper Schouw

Jesper Rasmussen

IDF NYT

Kommentar fra kasseren: Dette er et udkast og det er meget tæt på det lagte budget for 2006.

ST I D F
A
K
UD Regnskab pr.

Regnskab
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Voksenkursus på Årslev kro
– 3-4. februar 2007
Skrevet af Britta Fandrup
Mange var mødt op allerede til frokosten, også selvom det var for egen regning, så der gik ikke længe før snakken gik lystigt, og vi var i fuld gang
med at løse hinandens problemer og
komme med gode råd.
Desværre var det ikke muligt at følge
programmet helt, da den første foredragsholder havde meldt fra; men
formanden sprang ind med et lille
indlæg om immunsystemet, som der
tilsyneladende var stor tilfredshed
med: “Sven taler, så det er til at forstå”.
Derefter havde Henning Nielsen fra
ZLB-Behring et indlæg om firmaet
og behandling af donorblod. Da deltagerne blev meget interesserede i at
høre nærmere om dette emne, måtte
Henning i ilden igen og berette om
blodets vej fra donor til immunglobuliner, om hvorledes blodet screenes for antistoffer og virus,
om hvorledes blodportioner
blandes, og at man altid kan
finde tilbage til en donor, der
har leveret en dårlig portion
blod.

Lørdag aften var der masser af dejlig
mad, snak og hyggeligt samvær.
50 % af alle småbørn har haft problemer med ørene, akut mellemørebetændelse. Så der skal mere til, før
man begynder at tænke på kronisk
mellemørebetændelse. Så skal man
have haft 6-8 årlige infektioner og
perforeret trommehinde. Disse børn
blev tidligere behandlet operativt,
idet de fik lavet en knogleudrensning.
Denne behandling hjalp dog ikke altid, hvorfor man begyndte at se på,
om der måske kunne være noget andet galt. Afdelingen lavede en lille undersøgelse, hvor man sendte 12 børn
til immunudredning. 2 af disse børn
havde et normalt immunsystem, 2
børn havde MBL-mangel og 8 havde
en immundefekt. Disse tal taler jo for
sig selv! Og det betyder, at øre/næse/
halsafdelingen på Århus Sygehus nu
sender børn til immunudredning,
før de går i gang med det operative
indgreb.

Jonas Rickers fra Øre/næse/
hals afdelingen på Århus
Sygehus fortalte om afdelingens arbejde for at udrede
immundefekte patienter.
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Der må være en stor opgave hos foreningen i at få dette kommunikeret
ud til alle ørelæger!

Søndag formiddag var der orientering
om CSH, Center for Små Handicap
www.csh.dk ved socialrådgiver Henriette Hutters. CSH´s hovedområder
er rådgivning og vidensindsamling.
Har du problemer med din kommune, kan du ringe og få gode råd, og du
kan også få din sagsbehandler til selv
at kontakte CSH. Det kan være svært,
både for os og kommunerne at overskue området lige nu, så derfor kan
det være godt at vide, hvor man kan
henvende sig.
Gitte Madsen (www.gittemadsen.dk)
der er selvstændig socialrådgiver,
havde det næste oplæg og masser af
gode råd:
Det er vigtig, når du henvender dig til
din kommune, at du gør op med dig
selv, om det er en forespørgsel eller en
ansøgning.
Hvis det er en ansøgning, skal du
sige, jeg vil gerne søge om … og hvis
du får afslag, skal du altid bede om et
skriftligt afslag. Så kan du klage over
afslaget, og kommunen kan ikke bagefter sige, at de troede, at det kun var
en forespørgsel.
Kommunen har ansvaret for specialundervisning, men det er også forældrenes ansvar at bede om hjælp,
hvis barnet forsømmer meget pga.
sygdom.
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Efterskoler skal man normalt betale selv. DUKH (De uvildige konsulentordning på handicapområdet
(www.dukh.dk) har et tema om efterskoler på deres hjemmeside.
Uddannelse på nedsat tid: Man kan
ikke generelt få forlænget sin uddannelsestid, man skal lave en aftale med
det sted, hvor man søger ind. Gymnasier kan dog tages på 4 år , ligesom HF
kan tages som enkeltfag, hvor man så
selv bestemmer, hvor mange fag man
kan klare.
Forsørgelse under uddannelse:
For handicappede er der følgende
muligheder:
1. SU, derudover kan man til videregående uddannelser få et handicaptillæg (ca. 6000 kr.), fordi man
ikke skønnes at kunne have et job
ved siden af.
2. Forrevalidering. Det undersøges,
om man vil kunne blive revalideret. Bemærk man skal bruge sin
børneopsparing, før man kan få
forrevalidering. Det kan derfor
være en god ide, at binde børneopsparing til det 21.år.
3. Revalidering, her skal man have
lavet en arbejdsevnevurdering, og
der skal udarbejdes en jobplan.
Gitte Madsen fortalte meget om unge,
uddannelse og skånejob, hun gjorde
det meget godt, så hvis det er muligt,
får vi hende til at komme til sommer
og koncentrere sig mere om børnefamiliernes problemer. n
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Blå Bog

Kasper Pank Eggebrecht

Klasse:

6. klasse

Yndlingsfag:

Idræt

Værste i skolen:

Det er nok
matematik

Livret:

Det er nok
Risengrød

Yndlingsfarve:

Blå

Yndlingsmusik:

Rock og pop

Yndlingsfilm/tegnefilm:
Black Hawk down

Fødselsdag:

30.10.19?

Øjenfarve:

Blågrå

Immundefekt:

Bruton

Søskende:

Ida Marie 6 år,
Laura 2 år

Hobby/fritidsinteresse:
Tennis, svømning og skydning
Det værste:

At blive stukket

Det bedste:

Forlystelsesparker

Faktaboks:
Brutons sygdom
Kønsbunden agammaglobulinæmi
X-linked Agammaglobulinæmi (XLA)
Sygdommen arves kønsbunden, d.v.s. med en fejl på det kvindelige X-kromosom. Arvegangen er vigende, derfor er det kun drenge, der arver sygdommen.
Patienten har - ubehandlet - ofte infektioner i luftvejene, bylder og mellemørebetændelse. Hos nogle patienter ses også større modtagelighed for virusinfektioner, der rammer tarmkanalen (diaré), men også kan angribe hjernen
(meningitis).
Diagnosen kan ofte stilles allerede i 3 måneders alderen ved at måle koncentrationen af immunglobuliner i blodet.
Behandlingen består i livslang tilførsel af immunglobulin og i særlige tilfælde
forebyggende, vedvarende antibiotikabehandling.
Hyppigheden af nye tilfælde vurderes at være 1 ud af 125.000 - 250.000 nyfødte
pr. år.

14

IDF NYT

Interview med Kasper
Hvordan blev din immundefekt opdaget?
Jeg var syg, der kom vagtlæge mange
gange. Så kom jeg på hospitalet. De
tog nogle prøver, og så fandt de det.
Ved dine venner, at du har en immundefekt?
Ja. I skolen ved de fleste det.
Hvordan tager de det? Tager de afstand fra dig eller føler du, de behandler dig ganske alm. som deres
andre venner?
De behandler mig almindeligt.
Hvordan er din immundefekt en del
af din hverdag?
Jeg kan ikke lege med mine venner 2
dage om ugen, når jeg skal have medicin.
Hvor tit tager du medicin?
2 gange om ugen.
Betyder din immundefekt, at du må
forsømme mere end dine klassekammerater?
Jeg er en af dem, der er meget i skole.
Er der mange ting du ikke må for
dine forældre pga. din sygdom som
dine raske venner må?
Nej.

Hvor tit er du
på hospitalet?
2 gange
om året til
kontrol.
Hvad synes du om at være på hospitalet?
Irriterende at få taget blodprøver, ellers er det ok.
Hvad synes du om at blive stukket?
Det bryder jeg mig ikke om.
Er det trættende at skulle tage sin
medicin?
Det irriterer lidt, fordi jeg ikke kan
lege, og det gør lidt ondt.
Hvad er det værste ved at have en immundefekt?
At jeg skal stikkes hele tiden.
Hvad er det bedste ved at have en immundefekt?
At jeg får fri fra skole, når jeg skal på
hospitalet.
Hvad er dine fremtidsdrømme?
Jeg vil være pædagog. n

IDF NYT
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Flyrejser og medicin

En blind stod og ventede ved et fodgængerfelt sammen med sin førerhund. Pludselig lettede hunden ben
op af sin herre, hvorefter den blinde
stak hånden i lommen, tog en hundekiks op og gav hunden. En mand,
som stod ved siden af, havde set, hvad
der var sket og spurgte overrasket den
blinde:
"Sig mig, din hund har lige pisset på
dig - og så giver du den hundekiks?"

Hvad får man hvis man krydser et
pindsvin og en slange?
Svar: Pigtråd!

Hvornår ved man at man bør gå på
slankekur?
Når man ligger på en nudiststrand
og de kommer fra Greenpeace og begynder at trække en ud i vandet igen!

"Ja, jeg skal lige mærke, hvor hovedet
er, så jeg kan gi’ den et spark i røven."

Manden kommer ind på apoteket og
spørger:
"Har I viagra?"
Apotekeren:
"Har du en recept fra din læge?"

Hvad er det der er ca 20 cm langt, har
hår i den ene ende, og som gør kvinder helt vilde, når mænd svinger med
den?
Ja korrekt.
Det er en opvaskebørste.

Manden:
"Nej, men jeg har et billede af min
kone!"

Hvor mange ben har elefanten?

Er cirklerne lige store?

16
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Skrevet af Sven Fandrup
Hvis du skal ud at rejse med fly og,
har brug for at medbringe medicin
(immunglobulin) til at tage under
opholdet i udlandet, skal du være
opmærksom på de nye EU sikkerhedsregler, som blev indført den 6.
november 2006.
De nye regler kan ses i deres helhed
på f.eks. www.sas.dk. De fastsætter
først og fremmest, hvad du må have i
din håndbagage – og medicin er ikke
undtaget!
Her er nogle gode råd:
• Få et brev fra den behandlende
læge. Brevet skal beskrive din diagnose og indeholde oplysninger om
din medicin, samt hvor meget og
hvor ofte du skal tage den.
• Hvis du kun skal medbringe et lille
antal ampuller med f.eks. 10 ml i
hver, er det måske muligt at få lov
til at have dem i håndbagagen pakket i en gennemsigtig, genoplukkelig plastikpose. Men kontakt dit
flyselskab i god tid før check-in for
at høre deres holdning.
• Hvis du skal have et større kvantum medicin med, er det bedst at
pakke den ned i den bagage, som
du afleverer ved check-in.
• Pak medicinen forsvarligt ind
i noget blødt (f.eks. boble-pla-

stik), læg det herefter ned i en
vandtæt pose og placer det hele
midt i kufferten omgivet af det
tøj, som du også pakker.
• Fordel evt. medicinen i forskellige kufferter
• Nåle, slanger m.v. skal
også pakkes i kufferten.
• Infusionspumpen kan normalt medbringes i
håndbagagen, men skal du ikke
bruge den undervejs, så pak den
ned i kufferten.
• Kom tidligt til check-in, så du i givet fald har tid til at tale med personalet ved check-in skranken og
måske pakke om!
Mistænkelige væsker, herunder medicin, kan inddrages af sikkerhedspersonalet m.h.p. destruktion! n
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Loft over medicinpriserne
de kommende to år
Referat: Sven Fandrup
15. december 2006
I dag blev en to-årig aftale om loft over
medicinpriserne underskrevet af Lægemiddelindustriforeningen og indenrigs- og sundhedsminister Lars Løkke
Rasmussen.
De næste to år må prisen på medicin
med tilskud fra sygesikringen ikke
overstige den pris, som hver enkelt
pakning havde den 30. august 2006.
Det er resultatet af den prisaftale,
som Lægemiddelindustriforeningen
sammen med indenrigs- og sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen
indgik fredag.
Aftalen understøtter de nye regioners
mulighed for at tage hul på opgaven
med at udvikle sundhedsvæsenet.
Sundhedsområdet er den absolut
største opgave hos de nye regioner.
"Ved at indgå denne frivillige aftale
om et prisloft har Lifs medlemmer
rakt en hånd frem til de nye regioner
og dermed kvitteret for, at regeringen
og regionerne har udarbejdet realistiske budgetter på sygesikringsområdet. Aftalen sikrer ro om priserne,
og priserne kan ikke længere bruges
som undskyldning for, at der ikke er
råd til at give patienterne den bedste
medicin," siger adm. direktør Ida So-
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fie Jensen fra Lægemiddelindustriforeningen og fortsætter:
"Lifs medlemmer har vist, at de er
parate til også at tage et ansvar for
udviklingen af rammerne for sundhedsvæsenet, og mig bekendt har
man ikke tidligere set et sådant tiltag fra andre brancher. Hverken på
sundhedsområdet eller på andre
områder."
Enighed i Lifs medlemskreds
Ida Sofie Jensen glæder sig over, at
der har været bred enighed i Lifs
medlemskreds til at indgå aftalen om
prisloft på medicin, og at Lifs medlemmer på denne måde har været
med til at tage et ansvar for udviklingen af den danske sundhedspolitik.
Forud for aftalens indgåelse i dag er
gået flere måneder med drøftelser
mellem Lif og Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Afsættet for aftalen
var den økonomiaftale, som regeringen og Danske Regioner indgik den 10.
juni. Økonomiaftalen sikrede, at flere
års efterslæb i budgetlægningen blev
udlignet og budgettet for sygesikringsudgifterne hævet til det faktiske
niveau.
"Økonomiaftalen, som regeringen og
Danske Regioner indgik tidligere på
året, og nu denne aftale om prisloft
på medicin har skabt de rette rammer
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for, at regionerne kan sikre alle danskere lige adgang til nye lægemidler,"
fastslår Ida Sofie Jensen.
Aftalen er kun bindende for Lifs medlemmer, men indenrigs- og sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen
vil senere opfordre alle lægemiddelvirksomheder til også at tilslutte sig
aftalen.
Fakta
Prisaftalen træder i kraft den 1. januar 2007 og løber frem til den 31.
december 2008.

Aftalen indebærer, at prisen (AIP) på
receptpligtige lægemidler med generelt tilskud, herunder generelt klausuleret tilskud, fra aftalens ikrafttræden og frem til 31. december 2008
ikke kan hæves over den pris, der var
gældende for den enkelte pakning
den 30. august 2006. Lægemidler, der
introduceres på det danske marked
frem til aftalens udløb den 31. december 2008, får en maksimumpris
svarende til den pris (AIP), der indgik
i ansøgningen om tilskud. Der er dog
mulighed for at søge ministeriet om
dispensation. n

FAMILIEKURSUS 2007
Som skrevet i lederen har bestyrelsen besluttet at vende tilbage til Skallerup Klit med Familiekursus 2007.
Det bliver i dagene lørdag den 30. juni - lørdag den 7. juli.
Lige nu arbejdes der med et program indeholdende:
• Anden halvdel af førstehjælpskursus, som startede i 2006,
• Erfarings-udvekslingsgrupper,
• Et foredrag om A-vitaminernes betydning for immunforsvaret,
• Et lægeforedrag, og
• noget om sociale forhold, og
• Et foredrag om immundefekter i almindelighed for "bedsteforældre".
Men selvfølgelig også tid til at have nogle hyggelige stunder sammen med
familien og med de andre medlemmer.
Sæt X i kalenderen!
Detaljeret program bliver udsendt i løbet af april måned.

IDF NYT
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Fra Vifabs hjemmeside: www.vifab.dk

25 års jubilæum

ViFAB er en selvejende institution,
der administrativt hører under Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

godkendt. Du kan for eksempel læse,
om et givent produkt har nogen kendte interaktioner eller bivirkninger.

Skrevet af Sven Fandrup
Den 16. marts 2009 kan Immun
Defekt Foreningen fejre 25 års jubilæum!

Foreningen aktiviteter fra ca. 1990
er rimeligt veldokumenterede, men
tiden fra 1984 og indtil 1990 er det
svært at finde materiale om.

ViFABs formål er:
• at øge kendskabet til forskellige
alternative behandlingsformer og
deres virkning.
• at fremme og udvikle forskning på
området.
• at fremme en dialog mellem sundhedsfagligt personale, alternative
behandlere og brugere.

ViFAB har revideret menupunktet
med udgangspunkt i brugernes ønsker om, hvad de gerne vil vide om
naturmedicin.

Det har selvfølgelig sat gang i nogle
tanker hos bestyrelsen. For hvordan
skal det fejres?

Så hvis du selv, eller nogen du kender,
ligger inde med materialer (indbydelser, referater, regnskaber, breve m.m.)
fra foreningens første år, er formanden meget interesseret i at modtage
materialet (eller bare en kopi af det).

ViFAB har udviklet og udvidet menupunktet Naturmedicin og bringer nu
en række nye tekster om naturmedicin og kosttilskud.
Du kan blandt andet finde oplysninger om:
• Forskning i effekten af naturmedicin.
• Hvad mener lægen om naturmedicin.
• Hvad mener urteterapeuten om
naturmedicin.
• Brugen af naturmedicin til børn.
• Forskellen mellem naturmedicin
og kosttilskud.
• Naturmedicin og interaktion.
• Naturmedicin og bivirkninger.
Desuden kan du finde produktbeskrivelser af de naturlægemidler og
stærke vitamin- og mineralpræparater, som Lægemiddelstyrelsen har
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www.vifak.dk
Nyt om danskernes brug af
alternativ behandling
Nu kan du se de nyeste tal over danskernes brug af alternativ behandling
på ViFABs hjemmeside.
Tallene fortæller blandt andet:
• 20,1% af voksne danskere over 18
år har brugt alternativ behandling
inden for det seneste år.
• 40,2% af voksne danskere over 18
år har brugt alternativ behandling
på et eller andet tidspunkt i livet.
• Den typiske bruger er en midaldrende kvinde med 13-14 års skolegang.
• Den mest populære alternative behandlingsform inden for det seneste år er massage/osteopati.
Alternativ behandling bliver ofte
brugt som supplement til behandling
i det offentlige sundhedsvæsen. n
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En af ideerne er, at prøve at samle foreningens historie. Fra den stiftende
generalforsamling på Skovtofte Socialpædagogiske seminarium i Virum, hvor 14 personer med Harald G.
Jensen og Jytte R. Jensen i spidsen besluttede at danne en Immun Defekt
Forening, og så langt op i tiden, som
det er muligt.

Det vil også være spændende, hvis
der er nogen, som kunne tænke sig
at skrive lidt om deres oplevelser med
og i foreningen – alt har interesse!
Bestyrelsen

n

Er der nogen, der har svaret Maiken?
Skrevet af Sven Fandrup
I gæstebogen på foreningens hjemmeside fandt jeg denne henvendelse:
Hej
Mit navn er Maiken og jeg er lige startet
på Subcuvia 20 ml 2 gange i ugen.
Jeg har været meget syg hele min
barndom med lungebetændelser op til
9 gange årligt. Jeg er 22 år, og lægerne
har omsider fundet ud af, hvad der
var galt. Er der nogen, der har lyst
til at dele erfaringer med mig. Synes

da ikke, det er specielt sjovt at skulle
stikke sig selv, men det er selvfølgelig
en vanesag. Håber at høre fra nogen.
Mvh. Maiken Andreasen
Skrevet af Maiken Andreasen
<maiken_andreasen@hotmail.com>
Århus C, den 29. november 2006.
Jeg kunne vældig godt tænke mig at
vide, om der er nogen, der har svaret
på denne henvendelse?
Sven n
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IX møde i IPOPI,
Budapest, 2006

• De langsigtede følger af stamcelletransplantation.

Referat: Lois Hibberd-Jørgensen
Et forbavsende stort antal personer
deltog i det fælles ESID/INGID/IPOPI
møde, mere end 1.000 deltagere (patienter, læger, sygeplejersker, forskere
mm.)!
IPOPI mødet i Budapest blev åbnet
med en præsentation ("Velkommen
til IPOPIs IX. Møde"). Alle deltagende nationale medlemsorganisationer – fra fem forskellige kontinenter
- præsenterede sig selv, og de nye
medlemmer (Argentina, Australien,
Ungarn og Indien blev budt særlig
velkommen.

David Watters (executive director i
IPOPI) gennemgik herefter konsensuserklæringen fra EUs Primær Immundefekt
Konsensuskonference.
Alle dokumenter og foredrag fra
denne konference kan ses på hjemmesiden www.eupidconference.com,
og vil være nyttig læsning for alle patienter.
I øvrigt kan alle foredrag og præsentationer, som blev givet under
IPOPI-mødet ses på hjemmesiden
www.ipopi.org.
Generalforsamlingen blev gennemført med gode diskussioner, og en
række vigtige, nye styredokumenter
blev vedtaget. Disse dokumenter vil
bidrage til IPOPIs udvikling som en
international patientorganisation.
Der blev valgt en ny bestyrelse
(Board) for de kommende 2 år, og
Bianca Pizzera (Italien) blev udpeget
som formand.

Bianca Pizzera og David Watters viser den
nye IPOPI-plakat

Efterfølgende gennemgik Anneli
Larsson (Sverige) og Martine Pergent
(Frankrig) IPOPIs nyudviklede strategiske plan, der var blevet arbejdet
med siden mødet i Versailles, 2004.
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Andre interessante foredrag blev
holdt i ESID- og INGID-mødet:
• Opfølgning over lang tid af en stor
gruppe SCID-patienter
• Overlevelse og immunforsvar i
patienter med SCID efter knoglemarvstransplantation
• Nye områder for sygeplejen i forbindelse med immundefekter
• MBL-problemer for sygeplejersker
og patienter med immundefekter.
Foredragene spiller naturligvis en
meget vigtig rolle under IPOPI-mødet,
men samtidig er de sociale aspekter
uvurderlige, dvs. mulighederne for at
møde folk fra andre nationer, gamle
venner, nye venner og udveksle viden
og historier. Baxter var vært ved en
middag for alle IPOPI-delegater, og
herunder var der perfekt mulighed
for at høre nyt og andre synspunk-

ter. Småsnak med andre viste, at vi
alle har mange ting til fælles: Håb,
drømme, bekymringer, hospitalserfaringer osv.
Alle de forskellige historier viser behovet for støtte til de deltagende nationale foreninger.
IPOPI-mødet i Budapest var en kæmpesucces og et skridt fremad i udviklingen af IPOPI, der arbejder for
forbedring af alle immundefekte patienters livskvalitet.
IPOPI planlægger allerede det næste
møde i s´Herogenbosch i 2008.
ESID: European Society for Primary
Immune Deficiencies (Læger)
INGID: International Nurse Group
for Immuno Defeciencies (Sygeplejersker)
IPOPI: International Patient Organisation for Primary Immunodeficiencies (Patienter). n

Der var flere fælles workshops med
deltagelse fra ESID, INGID og IPOPI,
der bl.a. fokuserede på:
• Genterapi
• Infektioner hos immundefekter
patienter
• Behandling med immunglobuliner
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Generalforsamling i IPOPI
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Kilde: www.laegemiddelstyrelsen.dk/medicinpriser/ den 1. februar 2007.
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1.635,80

< 1,7 mg/ml
0,05 %
2 mg/g
<3%
< 0,14 mg/ml

45 - 75 %
20 - 45 %
3 - 10 %
2-8%

> 95 %
> 95 %

< 15 mg/l

61 %
28 %
5%
6%

> 95 %
> 95 %

64,5 %
32,4 %
2,3 %
0,8 %
59 %
36 %
4,9 %
0,5 %
62,6 %
30,1 %
6,1 %
1,2 %

10 ml
10×10 ml
(Ampuller)

> 95 %

10×10 ml
2×10 ml (med
tilbehør)
(Hætteglas)
1×50 ml
1×100 ml

Ingen
Ingen
Ingen

16 %
12 %
16,5 %

Klar til brug
Klar til brug
Klar til brug

Børn/
voksne
Børn/
voksne
Børn/
voksne
Børn/
voksne

SCIG
IVIG

Vivaglobin
Immun
globulin
"ZLB Behring"
Gamma
norm

SCIG/IMIG
IVIG

5%
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Indhold af IgA

16.069,50

2×10 ml *
* inkluderer diverse tilbehør (sprøjte, slange, nål)
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7.957,10
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Kilder: Baxter A/S, Octapharma Nordic AB og ZLB Behring, Danmark

20×10 ml

8.312,05

56,9 %
26,6 %
3,4 %
1,7 %

10×10 ml

851,10

IgG1
IgG2
IgG 3
IgG4

823,90

> 98 %

8.045,50

Indhold af IgG

422,70

Portioner

10 ml

Vivaglobi,
CSL Behring

1×50 ml
1×100 ml
1×200 ml

20×5 ml

Gammanorm,
Octapharma

5 ml
2×5 ml
10 ml
10×10 ml
20×10 ml
(hætteglas)

5 ml

Subcuvia,
Baxter

Produktoversigt

Produkt/Firma
Pakning

10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
200 ml

Til Subkutan brug

Ingen

4.950,15

Ingen

11.989,50

Ingen

1×200 ml

Forberedelse

7.202,30

16 %

2.485,80

10 %

6.005,50

Koncentration

1×100 ml

Klar til brug

3.611,90

Klar til brug

1.253,65

Klar til brug

3.013,50

Form

1×50 ml

Børn/
voksne

1.517,50

Børn/
voksne

1×25 ml

Pat.alder

619,90

SCIG/IMIG

1×10 ml

IVIG

IG ZLB Behring,
CSL behring

Metode

Octagam,
Octapharma

Baxter

Kiovig,
Baxter

Firma

Produkt/Firma
Pakning

Octagam

Til Intravenøs brug

Subcuvia

Prissammenstilling af Apotekernes udsalgspris i DKK

Kiovig

Såvel Vivaglobin som Subcuvia er til rådighed på de fleste danske hospitaler.
Prissammenstillingen er lavet på grundlag af oplysninger hentet i Medicinhåndbogen.
I løbet af foråret/sommeren skifter "ZLB
Behring" firmanavn til "CSL Behring".
Dette vil naturligvis hen ad vejen medføre ændringer i produktnavne, men ikke
i produkternes indhold og sammensætning.
Det bør også oplyses, at hospitaler og
sygehuse har mulighed for at lave landsdækkende indkøbsaftaler med rabat.

CSL Behring *)

Det kan undertiden være ganske praktisk at vide, hvilke immunglobulinpræparater, der er på markedet i Danmark
til brug intravenøst (IVIG)og subkutant
(SCIG).
Måske har man problemer med ét produkt, og måske forsvinder disse problemer, hvis man skifter til et andet.
Den viste produktoversigt er blevet til på
grundlag af oplysninger fra de enkelte
firmaer pr. december 2006 og skulle, efter
alle solemærker at dømme, være så opdateret som det muligt.

Octapharma

Samlet og skrevet af Sven Fandrup

Produktnavn

Immunglobulinprodukter

International Immunologidag
Søndag den 29. april 2007
Skrevet af Sven Fandrup
Overalt i verden, hvor der findes en
immundefektforening vil denne dag
blive gjort til noget særligt, som folk
vil lægge mærke til.
Nogle steder arrangeres gadeløb,
hvor sponsorer er med til at finansiere præmier og overskud, andre steder
arrangeres basarer, eller optræden,
eller foredrag eller .. eller.
Der er altså mange ideer.
Immun Defekt Foreningen vil også
gerne være med! Men kræfterne er
desværre begrænsede!
Bestyrelsen forestiller sig, at vi holder
brugerbutikkerne åbne på forskellige
hospitaler (f.eks. Ålborg Syd, Skejby,
Odense, Bispebjerg eller Rigshospitalet) i et par timer søndag eftermid-

dag. Der kan f.eks. serveres kaffe/te
og småkager, mens folk hører lidt om
immundefekter og foreningen.
Der skal selvfølgelig også være mulighed for at folk kan se, og få, materialer
om immundefekter (de små bøger),
foreningsbrochuren osv.
Andre ideer er naturligvis meget velkomne, men de skal være realisable.
Naturligvis kan bestyrelsen ikke alene bære dette arrangement. Derfor
søger vi have nogle frivillige medlemmer, som har lyst og tid til at give en
hjælpende hånd
Så har du lyst og tid, vil bestyrelsen
meget gerne høre fra dig. n

HØREAPPARAT

Mor, jeg har ondt i maven.
Det lyder ikke godt, lille Poul. Så må
vi hellere tage til lægen.
Jamen, jeg har da haft ondt i maven
før, uden vi er taget til lægen.
Ja, men ikke i skoleferien.

Har de høreapparater her?
Ja, vi har modeller fra en femmer til
to millioner.
Hvad kan de?
Det til to millioner kan oversætte ti
sprog.
Hvad så med det til en femmer?
De kan ikke noget, det er bare en prop
til at sætte i øret med ledning ned til
brystlommen.
Hvad gør det så godt for?
Det får folk til at tale meget højt og
tydeligt.

Hvad får man, hvis man krydser en
spejder med en rocker?
Svar: En, der kan skræmme gamle
damer over vejen.
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Måned/dato

Aktivitet

Marts

ONDT I MAVEN

EN GÅDE

Aktivitetsoversigt for 2007

IDF NYT

16.-17.

Sjældne Diagnoser - repræsentantskabsmøde vest
Kontingentindbetalinger pr. 1. april
IDF Nyt udsendes

April
21.-22.
29.

Landsmøde med generalforsamling, Legoland Village
International Immunologidag
Program for Familiekursus udsendes

Maj
8.-10.

REHAB messe i Fredericia
Skovtur på Sjælland
IDF Nyt udsendes

Juni
1.-3.

Nordisk møde for Primær Immundefekt

Juli
30/6-7/7

Familiekursus med bestyrelsesmøde, Skallerlup Klit

August
Handicap-dag i Ebeltoft Zoo
IDF Nyt udsendes
September
Handicapdag i Legoland
Oktober
Bestyrelsesmøde
November
10.-11.

Sjældne Diagnoser repræsentatskabsmøde

December
IDF Nyt udsendes
Januar
Februar

IDF NYT
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Bestyrelsesoversigt
Efter valg på generalforsamlingen 22. april 2006
er bestyrelsen sammensat således:
Bestyrelse:
Formand
På valg: 2008

Sven Fandrup, Birkeengen 96, 2740 Skovlunde
Tlf. 44 61 03 81, Mob: 25 53 54 43, sven@fandrup.dk

Næstformand
På valg: 2008

Christina Voigt, Multebærvej 24, 8471 Sabro
Tlf. 86 94 96 55, voigt@privat.dk

Kasserer
På valg: 2008

Anders Rasmussen, Stormgade 117, 6700 Esbjerg
Tlf. 75 12 66 47, anders_jannie@hotmail.com

Bestyrelsesmedlem
På valg: 2007

Dorrit Holmsgaard Eskesen, Tranebærvej 43, 9440 Åbybro
Tlf. 43 33 25 30, Mob. 42 80 35 47, dorrit@eskesens.dk

Bestyrelsesmedlem
På valg: 2008

Jannie Jørgensen, Stormgade 117, 6700 Esbjerg
Tlf. 75 12 66 47, Mob. 26 22 21 85, Jannie_79@hotmail.dk

Bestyrelsesmedlem
På valg: 2007

Lois Hibberd-Jørgensen, Hasselparken 28, 2970 Hørsholm
Tlf. 45 76 18 84, loishj@hotmail.com

Bestyrelsesmedlem
På valg: 2007

Torben Nielsen, Bymose Park 21, 3200 Helsinge
Tlf. 48 79 85 25, Mob: 23 38 08 59,
torben.friis.nielsen@mail.dk

Bestyrelsessuppleant
På valg: 2007

Keld Holmgaard Eskesen, Tranebærvej 43, 9440 Åbybro
Tlf. 43 33 25 30, Mob. 25 60 47 49, keld@eskesens.dk

Bestyrelsessuppleant
På valg 2008

Anne Birkelund, Rewentlowsvej 4, 5600 Fåborg
Tlf. 62 65 15 25, annebirkelund@mail.dk

Revisorer:
Revisor
På valg: 2007

Jesper Schouw, Højvangsvej 2, Vindinge, 4400 Roskilde
Tlf. 46 38 51 38, fog-schouw@get2net.dk

Revisor
På valg: 2007

Jesper Rasmussen, Skeldemark 24, 6310 Broager
Tlf. 74 44 94 26, bieras@worldonline.dk

Revisorsuppleant
På valg: 2007

Susanne Monsson, Hovmarksvej 130, 8981 Spenstrup
Tlf. 86 47 78 24, FRSU.4@get2net.dk

Hjemmeside: www.idf.dk · E-mail: information@idf.dk
Foreningstelefon: 21 27 96 15
CVRnr. 26 02 17 15 · Kontonr. i Nordea: 2111-4371899591
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