PRESSEMEDDELELSE
Gb-foreningen får ny bestyrelse
- og lægger op til nye arbejdsområder!

Lørdag den 3. oktober 2015 blev der valgt ny slagkraftig bestyrelse, som er klar
til at indgå i dialog om de nye udfordringer, der er for de overvægtige!
I forsommeren kunne man på Gb-foreningens Facebookside læse, at der i august skulle
afholdes ekstraordinær generalforsamling med henblik på at nedlægge Gb-foreningen!
Den siddende bestyrelse manglede opbakning og da der ikke havde meldt sig nye
bestyrelsesmedlemmer på den ordinære generalforsamling i maj 2015, så bestyrelsen ingen
anden udvej.
Via Facebook fik Jan Filbært og Jørgen Toft Nørgaard kontakt til hinanden og de enedes
hurtigt om, at det virkeligt ikke kunne passe, at der ikke kunne findes 7 personer, som ville
være med til at gøre en indsats og derfor tog de kontakt til den siddende bestyrelse og fik
lavet en aftale om at udsætte den ekstraordinære generalforsamling til den 3. oktober 2015
og med en ændret dagsorden, så nedlæggelse ikke længere var på tale, men valg af ny
bestyrelse.
Jan udtalte på den ekstraordinære generalforsamling:

I en patientforening med næsten 1300 medlemmer måtte det være muligt at
finde mindst 7 personer, som ville give en hånd med i arbejdet i Gb-foreningen!
Der er mange udfordringer både før, under og efter det store indgreb og der er
behov for opbakning og støtte ligesom der i tiden vil være behov for at der er en
spiller i det politiske spil, som taler patienternes og de pårørendes sag!
I løbet af sommeren lykkedes det Jan og Jørgen via netværk og Facebook at få samlet et
nyt hold, som lørdag den 3. oktober 2015 blev valgt på den ekstraordinære
generalforsamling i Fredericia!

Da Gb-foreningen blev stiftet tilbage i 2006 var fedmeoperationer fortsat forholdsvis nyt og
i løbet af sommeren lykkedes der at blive behandlingsgaranti, hvilket betød at der ikke
længere var 2-3 års ventetid på en fedmeoperation, men denne blev reduceret væsentligt.
Samtidig kom der fokus de positive effekter af en fedmeoperation, og dette betød, at
antallet voksede nærmest eksplosivt og på kort tid kom et meget stort antal igennem
nåleøjet, som var blevet gjort større.
Da et meget stort antal blev opereret på privathospitaler under henvisning til
behandlingsgarantien oplevede Danske Regioner en øget udgift og pres på bevillingerne
og samtidig oplevedes et øget antal komplikationer og pludselig stillede lægeverdenen
spørgsmålstegn ved de langsigtede påvirkninger af de opererede. Dette medførte højere
BMI-krav forud for godkendelse, og dette har medført et væsentligt fald i antallet af
operationer.
Derfor er det helt naturligt, at der vil være fornyede arbejds- og satsningsområder for Gbforeningen, de fedmeopererede og ikke mindst for de pårørende!
Gb-foreningens nye satsningsområder er bl.a.


information om overvægtsoperationer



information og viden om komplikationer



samarbejde med operationscentre



kost



muligheder før en overvægtsoperation



samarbejdspartnere



de pårørende



medlemspleje og sociale arrangementer

Præsentation af Gb-foreningens nye bestyrelse:
Formand Jan Filbært
Jan er 50 år og bosiddende i Fredericia.

Næstformand Jørgen Toft Nørgaard
Jørgen er 49 år og bosiddende i Aalborg.

Kasserer Birthe Dahlgaard Andersen
Birthe er 50 år og bosiddende i Fredericia.

Bestyrelsesmedlem Dorthe Sparre-Ulrich
Dorthe er 51 år og bosiddende i Randers.

Bestyrelsesmedlem Lars Jørgen Frandsen
Lars er 48 år og bosiddende i Middelfart.

Bestyrelsesmedlem Steen Thomsen
Steen er 56 år og bosiddende i Fredericia.

Bestyrelsesmedlem Michael Asmussen
Michael er 43 år og bosiddende i Fredericia.

Gb-foreningens medlemskartotek indeholder i nærheden af 1300 medlemmer og den nye
bestyrelse er i færd med at genetablere kontakten og dialogen med medlemmer og skabe
kontakt til nye samarbejdspartnere.

Ønsker du at vide mere om Gb-foreningens ekstraordinære generalforsamling og den nye
bestyrelse, Gb-foreningen eller Gb-foreningens fremtidige, virke er du velkommen til at
kontakte:
Formand

Jan Filbært

Mobil: 27 50 56 01

Næstformand

Jørgen Toft Nørgaard

Mobil: 25 56 30 69

Hjemmeside:

www.gb-foreningen.dk

Gb-foreningen er stiftet den 27. maj 2006, hvor foreningens primære opgaver var at være samlingspunkt for
fedmeopererede samt arbejde for at få fedmeoperation ind under behandlingsgarantien. Da godkendelsen
var i hus kom et boom af fedmeoperationer og medlemmerne strømmede til Gb-foreningen og i 2012
toppede Gb-foreningens med et medlemstal i nærheden af 1.300 medlemmer.

