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REFERAT AF STIFTENDE 
GENERALFORSAMLING I DYSFAGICENTRET 

1. Valg af dirigent: 

Erik Winther 

2. Valg af referent: 

Tilde Heding 

3. Godkendelse af dagsorden 

godkendt 

4. Baggrund for stiftelse af Dysfagi Centret. 

Vores mission er at bidrage til et markant bedre liv for alle med dysfagi. 

Dysfagi er et stigende problem i den danske befolkning. Dette påvirker livskvaliteten når man bliver 
ældre og får sværere ved at tygge og synke maden og problemet forventes at stige voldsomt. 

Over 50% af alle +65-årige lider af dysfagi i lettere eller sværere grad. Disse forbrugere laver typisk 
maden selv. Enten ved at undgå kød i hele stykker (kylling, oksesteg, flæskesteg, koteletter mv) eller 
ved at hakke kødet til trillekød eller lave farsbrød. Alternativt tvinges de til at skifte madvaner til 
suppe, grød og yoghurt. Der findes i dag ikke kød i ”blød konsistens” i detailhandlen. 

Majken har gennem de seneste 5 år udviklet dysfagikost og undervist offentlige køkkener i 
fremstilling heraf, og det står klart at de løsninger der i dag findes, slet ikke lever op til de 
forventninger vi som samfund har, til at skabe værdighed for ældre med dysfagi. 

Dysfagicentret vil derfor arbejde målrettet for at: 

- Bidrage til et markant bedre liv for alle med dysfagi 

- Øge livskvaliteten ved at intensivere udviklingen af velsmagende tygge- og synkevenlige 
fødevarer 

- Øge tilgængeligheden til sådanne fødevarer som i dag ikke er tilgængelige i detailhandlen 

- Sikre at offentlige institutioner får tilgang til seneste forskning og udvikling på området, samt 
at bistå disse med undervisning og innovation i produktion og tilberedning af dysfagikost 
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- Skabe en platform og fællesskab for fagfolk, producenter, personer med dysfagi og deres 
pårørende, som kan facilitere vidensdeling, netværk, erfaringsudvikling og kortere vej 
mellem parterne. 

Dysfagicentret anser erhvervslivet som en vigtig samarbejdspartner og samarbejder gerne med 
erhvervsvirksomheder for at opnå vores mission. 

5. Budget 

Der er ved at blive indgået sponsoraftaler med foreløbig 2 virksomheder hvis bidrag vil kunne holde 
driften af foreningen kørende de næste 6 måneder. 

Det blev besluttet at Erik Winther fik til opgave at udarbejde budget for resten af 2020 samt udkast 
til 2021.  

6. Drøftelse af forslag til vedtægter og beslutning af vedtægter – forslag som bilag 1 

Forslaget blev enstemmigt vedtaget	 

7. Valg af bestyrelse (2 eller 6 medlemmer) 

Til bestyrelsen valgtes: Majken Alexander og Erik Winther 

8. Beslutning om, hvem der kan tegne foreningen  

Foreningen kan tegnes af Majken Alexander og Erik Winther 

9. Fastsættelse af kontingent 

Medlemskontingent for personmedlemskaber:    kr. 100,- pr år 

Virksomhedsmedlemskaber:   kr. 1.900,- pr år 

Sponsorater/partnerskaber  kr.  fra 10.000 – 50.000 pr år. 

 

10. Valg af intern revisor og en bestyrelsessuppleant 

Tilde Heding – valgt som bestyrelsessuppleant 

Søren Hansen – som intern revisor 
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Allerød d. 19. august 2020  

 

__________________  _________________                     

Majken Alexander, Formand Tilde Heding, dirigent 


