Referat af May Days Generalforsamling søndag den 17. maj 2020 kl. 11:00 – 14:00
Sted: Via Skype grundet forsamlingsforbud.

Dagsorden:
1) Valg af dirigent og referent.
2) Fremlæggelse af bestyrelsens beretning.
3) Fremlæggelse og godkendelse af regnskab.
4) Behandling af indkomne forslag.
Bestyrelsen fremsætter forslag om ændringer af foreningens vedtægter. Se nedenstående.
5) Fastsættelse af kontingent.
6) Valg af medlemmer til bestyrelsen samt suppleanter. Bestyrelsesmedlemmer på valg i år: Mads WedelIbsen og Solveig Rasmussen, der begge genopstiller Suppleant: Erik O. Andersen, som genopstiller.
7) Valg af revisor
8) Eventuelt.

1. Valg af dirigent og referent.
Formanden bød velkommen og meddelte at bestyrelsen anbefalede Charlotte Ryø (CR), som
dirigent.
Dirigenten takkede for valget og konstaterede Generalforsamlingen rettidigt og lovmæssigt indkaldt
i henhold til vedtægterne. Opfordrede til fremover at sætte dato på indkaldelsen.
Dirigenten anbefalede Liliane Elbek (LE) som referent, og LE modtog valget.
Dirigenten spurgte, om nogen havde fuldmagter med, og at stemmer, grundet generalforsamlingen
foregår online i år, skal sendes til CR’s mailadresse, så vi overholder anonymitet. Der var ingen
fuldmagter.
Dirigenten gav ordet til formanden.

2. Formanden Mads Wedel-Ibsen (MWI) fremlagde bestyrelsens beretning.
(følger vedlagt)
Kommentarer:

Flot arbejde! Spørgsmål om foreningen har overvejet at gå ind i
stofskifteproblematikken? Og mere om ernæring?
MWI: Vi har beskæftiget os med stofskiftesagen i forbindelse med, at læge
Søren Flytlie blev forhindret i at behandle med thyroid, og vi beskæftiger os allerede meget med
ernæring som forebyggelse frem for helbredelse.
I forbindelse med dette spørgsmål bliver vi gjort opmærksomme på, at vi skal gøre mere ud af, at
vore medlemmer bliver klar over, at de selv skal tilmelde sig May Days månedlige nyhedsbrev, det
følger ikke automatisk med, når man bliver medlem.
Spørgsmål: Har I set på sammenhængen mellem Covid-19 og 5G?
MWI fortalte om evidens og sammenhæng, og at vi ikke er blevet præsenteret for stensikker
evidens om den sammenhæng, men at der kunne være sammenhæng mellem generelt svækket
immunforsvar og 5G er nok ikke til diskussion.
Beretningen blev taget til efterretning.

3. Fremlæggelse af regnskab
Kasserer Liliane Elbek (LE) fremlagde regnskabet.
Startede med at konstatere et underskud for året på kr. 11.219.
Følgende poster blev fremhævet:
Indtægter:
Medlemsindtægterne er stort set uændret fra 33.988 sidste år til 36.700.
Nogle venlige sjæle har doneret kr. 2700.
Kulturstøtten på kr. 50.987 er udløst af, at foreningen havde økonomisk succes med Cancer
konferencen i 2018, og støtten baseres på det forudgående års administrative udgifter, som også
var høje pga. konferencen.
Udgifter:
Af større Events afholdt foreningen 5G konferencen i maj måned med store udgifter til
foredragshonorar, rejseudgifter, kampagner, annoncering mv.
Donation på kr. 10.000 til Peter Gøtzsches nye institut.
Udgifter til et nyt administrativt system samt udgifter til ny bogholder: kr. 12.600. Hertil skal lægges
kr. 5000,- som fejlagtigt er blevet bogført under porto og gebyrer. Så i alt beløber posten sig til kr.
17.600. Opstarten i Foreningsadministrator har været dyrere det 1. år, ligesom at bogholderen har
brugt mere tid på at lære systemet at kende, så denne post burde kunne mindskes fremover.
Andre udgiftsposter er relativt uændrede fra de foregående år.
Årets resultat er overført til næste år. Men med det gode resultat for 2018 kan foreningen fortsat
starte år 2020 op med en primo saldo på kr. 73.828,Regnskabet sættes til afstemning, og alle godkendte.

4. Behandling af indkomne forslag.

Der var kun indgået forslag fra bestyrelsen om følgende ændringer af
foreningens vedtægter.
Ændringer gennemgås af dirigenten:
§ 6: Stk. 8. På generalforsamlingen har hvert medlem en stemme. Stemme kan afgives i henhold til
fuldmagt således, at et medlem der deltager i afstemningen, dog maksimalt kan repræsentere 3
stemmer inklusive egen stemme. Stemmeret på generalforsamlingen forudsætter 2 måneders
medlemskab forud for generalforsamlingen.
Ændres til: På generalforsamlingen har hvert medlem en stemme. Stemme kan afgives i henhold til
fuldmagt således, at et medlem der deltager i afstemningen, dog maksimalt kan repræsentere 3
stemmer inklusive egen stemme. Stemmeret på generalforsamlingen og valgbarhed til bestyrelsen
forudsætter 2 måneders medlemskab forud for generalforsamlingen.
MWI begrunder:
Det er ikke nok, at det kun er stemmeret, der begrænses af 2 månedernes medlemskab, det skal
også gælde deltagelse i bestyrelsen, som er en antikup-foranstaltning – og 2 måneder for at
forhindre overtagelse, eller at nogen vil have stemmeret for at fremsætte obskure forslag, der ville
kunne stemmes igennem.
Spørgsmål: Burde perioden ikke være længere?
MWI: Det har været den periode, vi altid har haft i vedtægterne, og det har set ud til at være
passende. Det skal heller ikke være sådan, at vi kræver for lang tid, så folk afholdes fra at deltage.
Hvis vi pludseligt opdagede en hel flok, der meldte sig ind, så ville vi nok stille spørgsmål eller tjekke
på Facebook, hvilke holdninger de stod for, så vi kunne vi få andre til at stille op som modspil – så vi
prøver at holde øje med det.
LE: I forhold til FB, forsøger vi altid der at tjekke op på de personer, der søger om at blive medlem af
gruppen.
Sendes til afstemning og vedtages med 12 ud af 12 stemmer.

Stk. 9. Alle beslutninger vedtages med simpelt stemmeflertal, medmindre andet er fastsat i disse
vedtægter. Ændring af foreningens vedtægter kræver, at mindst 2/3 af alle stemmer, der er
fremkommet rettidigt til gf, stemmer for vedtægtsændringen.
Ændres til: Alle beslutninger vedtages med simpelt stemmeflertal, medmindre andet er fastsat i
disse vedtægter. Ændring af foreningens vedtægter kræver, at et flertal af alle stemmer, der er
fremkommet rettidigt, stemmer for vedtægtsændringen på to på hinanden følgende
generalforsamlinger.
MWI begrunder:
Samme begrundelse som før. Den nuværende lægger op til, at vi kan lave ændringer fra gang til
gang. Med den passus kommer der en ekstra stopklods, som gør, at der bliver tid til at overveje et
forslag og evt. forkaste det den næste gang. Bøvlet ja, men det er mest sikkert.
CR: Tilføjer at der kunne ske det, at man kunne lukke foreningen efter 1. Generalforsamling, hvis
nok personer deltog med den hensigt.

11 ud af 12 stemmer for godkendelse. 1 ved ikke.
§ 8. Foreningen tegnes af formanden samt yderligere to medlemmer af
bestyrelsen, der alle hver især har tegningsret. Der kan udstedes prokura til
sekretariatsledelsen. Orientering til offentligheden varetages af bestyrelsen, evt. ved uddelegering.
Ændres til: Foreningen tegnes af formanden samt yderligere to medlemmer af bestyrelsen. Der
kræves 2 tegningsberettigedes godkendelse af enhver udgående betaling fra foreningens konto.
Der kan udstedes prokura til sekretariatsledelsen. Orientering til offentligheden varetages af
bestyrelsen, evt. ved uddelegering.
LE begrunder:
Banken kunne ikke lide ordlyden, da den kunne forstås således, at 1 bestyrelsesmedlem alene i
princippet kunne løbe med hele foreningens indestående.
Så fremadrettet skal der altid være 2 tegningsberettige fra bestyrelsen, som godkender betalingen i
Netbank, før pengene kan udbetales, og det gøres nemt på Netbank.
Sendes til afstemning og godkendes af 12 ud af 12.

5. Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen anbefaler, at vi fastholder de 3 satser vi har nu, hvor vi giver valget mellem
normalt/privat (200 kr.), studerende/pensionister (100 kr.) og firma (500 kr.) Det ser ud til, at
mange er glade for muligheden af reduceret beløb til 100 kr.
Ingen protester. Uændrede kontingenter blev vedtaget enstemmigt.
Dirigenten henstiller til, at bestyrelsen sørger for, at alle bilag, der hører til generalforsamlingen,
offentliggøres på foreningens hjemmeside 1 måned før generalforsamlingen, som det står anført i
vedtægterne.

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
Bestyrelsesmedlemmer på valg i år er Mads Wedel-Ibsen og Solveig Rasmussen - begge
genopstiller. Ingen andre ønsker at stille op.
Der stemmes, og begge bliver enstemmigt genvalgt.
Som suppleant genopstiller Erik O. Andersen.
Derudover ønsker Nina Holm Johansen at stille op og begrunder:
Vigtigheden af næringsstoffer og brænder for stofskiftesagen.
Peter Johansen ønsker også at stille op og begrunder:
Vil gerne være med til at gøre noget i en verden, der ser ud som nu. Brænder for helsesager.
Kender May Day og har tidligere været med i bestyrelsen.
Der stemmes, og alle 3 bliver enstemmigt valgt.
Bestyrelsen byder de nye suppleanter velkommen, og vi ser frem til et godt samarbejde.

7. Valg af revisor
Genvalg af Finn Rasmussen
CR og LE bekræfter, at vi har været meget tilfredse med hans arbejde og pris.

8. Eventuelt
Nina har god indsigt i, hvordan medierne arbejder, kan være til stor gavn for foreningen.
Birthe vil gerne have mere indsigt omkring smartmeter.
Peter forklarer, at det bedste er at rette henvendelse til sikkermaalernu@gmail.com
Dem, som er klienter hos advokat Christian F. Jensen, synes at være under hans beskyttende vinger,
andre får fogedsager. Nogen har haft held med at blive ved med at afmontere.
Personligt handler det om helbredssikkerhed for Peter, men også om metrene tæller korrekt,
overvågning og sikkerhed. Og så følges Henrik Kromanns sag, som er havnet i retten.
Nete nævner B-12 problematikken, at de fleste ikke får den rette behandling, selv har hun fundet
en løsning.
Erik siger henvendt til Nina, at vi kan slå et slag for Patrick Holfords bog om ernæring, som kan
hentes som e-bog, og der tales om at linket kan lægges på hjemmesiden.
CR efterspørger, om nogen har ideer eller forslag til tiltag fra foreningen. Oplyser om Folkemødet
2020, som er aflyst, og at vi har valgt at lade vores depositum på lejligheden for i år overgå til næste
år. Samt at i samarbejde med EHS-foreningen har vi skullet samle underskrifter ind mod 5G i et
europæisk borgerinitiativ, men den er strandet i Tyskland. Men det er altid godt med
underskiftindsamlinger, det er med til at udbrede fokus på emnet.
Nina er kæmpemodstander af 5G – det kan vi vist kun blive enige om.
CR søger gode ideer til penge i kassen!
Nina er med i SOS Ingenmandsland foreningen – og vil sprede May Days nyhedsbrev.
Peter har ide til en flyer med links til nogle af de bedste oplysninger omkring Corona, og hvad der
sker, som folk kan kopiere og dele ud/sætte op, og som kan sprede et andet budskab og give
konkurrence til mainstreammedierne. Kontakte læger, hospitaler, testcentre, sundhedsministeriet
mv.
Og det drøftes, om det er DNA der indhentes – i medierne er der blevet sagt nej – men hvad sker
der senere, når de har alle dataene?
Birthe: De samler også blodprøver ind, så rig mulighed for at de kan bruge den. De har det hele.
Ikke flere kommentarer eller forslag.
Dirigenten erklærede hermed Generalforsamlingen for afsluttet og takkede for god ro og orden.

Bilag:

Bestyrelsens beretning for 2019
I May Day startede 2019 med, at vi fik kendskab til fyringen af overlæge Peter Gøtzsche som leder af det nordiske
Cochrane center på Rigshospitalet. Cochrane-samarbejdet startede tilbage i 1993 og var et uafhængigt
forskersamarbejde, hvis opdrag var at finde den bedste videnskabelige forskning på ethvert område inden for
behandling og forebyggelse.
”Cochrane er et uafhængigt, videnskabeligt netværk. Forskere i Cochrane udarbejder systematiske oversigter,
såkaldte Cochrane-oversigter”
Centeret havde gennem længere tid været i opposition til myndighedernes håndtering af HPV-vaccineskandalen og
Cochrane kritiserede både EMA og den danske sundhedsstyrelses godkendelse af vaccinerne samt afvisninger af
mulige bivirkninger.
May Day sendte derfor et åbent brev sammen med Forebyggelses- og Patientrådet til Rigshospitalet med kopi til
daværende sundhedsminister Ellen Trane Nørby, hvor vi påpegede det problematiske i fyringen af Gøtzsche på et
ikke-eksisterende grundlag.
May Day deltog også i begyndelsen af marts, da Peter Gøtzsche indviede sit nye ”Institute for Scientific Freedom”
som modtræk til det nu kuppede Cochrane Institut, og May Day har støttet det nye institut med 10.000 kr.
Vi frygter, at de fremtidige udmeldinger fra Cochrane er bestilte af medicinalindustrien og ikke længere uafhængige
og udtryk for bedste videnskab.
Lidt senere i marts var May Day vært ved et gratis foredrag om kinesiologi og læring i Gentofte. Det var i samarbejde
med Den Internationale Holistiske Skole, Kinesiologerne Hanne Freil og Annemarie Goldschmidt. Fra May Day deltog
Liliane Elbek og Charlotte Ryø.
I begyndelsen af maj var May Day sammen med EHS-foreningen, Rådet for Helbredssikker Telekommunikation og
Dansk Institut for Folkesundhed vært ved en storstilet konference om 5G på Christiansborg. Vi havde inviteret
researcher og blogger Einar Flydal fra Norge, forsker Mikko Ahonen fra Finland, tidligere professor fra Karolinska
Instituttet i Stockholm Sverige Olle Johansson, læge og forsker fra Frankrig Annie Sasco og journalist David Wedege
til at holde oplæg om det planlagte højhastighedsinternet baseret på trådløs teknologi med tusindvis af nye
antenner og pulserede mikrobølger på frekvenser, der mistænkes for at have svære sundhedsmæssige konsekvenser
på planter, dyr og mennesker.
Under forberedelserne til konferencen blev det foreslået at rette henvendelse til en advokat, der kunne undersøge
de juridiske aspekter i forhold til at udrulle 5G i Danmark. Der blev samlet penge ind, og advokat Christian F. Jensen
fik opgaven. Vi var alle meget spændte på, om han kunne blive færdig med sin udredning inden konferencen, så den
kunne præsenteres der, men det lykkedes, og Christian kunne, til stor overraskelse for forsamlingen som intet
anede, gå på talerstolen som den sidste taler og afsløre sit juridiske responsum, der konkluderede, at etablering og
aktivering af et 5G-netværk vil være i strid med gældende menneskeretlige og miljøretlige regler i Den europæiske
Menneskerettighedskonvention, FN's børnekonvention, diverse EU-habitatsregler og Bern- og Bonn-konventionerne.
Senere betalte May Day for en professionel oversættelse til engelsk, som er blevet distribueret til vore internationale
samarbejdspartnere.
Den 21. juni holdt Einar Flydal og May Days formand et oplæg om 5G i Aarhus. Det var et arrangement i samarbejde
med det gratis magasin Free21 (www.free21.org)
Vi har i May Day valgt at fokusere på både behandling og forebyggelse. Og derfor deltog vi også igen i 2019 med en
repræsentant på Den Nationale Alkoholkonference. Igen var det Erik Ove Andersen, måske bedre kendt som Krølle
Erik, der deltog, og der blev skabt mange kontakter og netværket med forskellige organisationer og foreninger om
det fremtidige arbejde med oplysning om forebyggelse af alkohol; noget som vi tager op i en planlagt konference i
november 2020 med Krølle Erik som tovholder.

May Day var også i 2019 repræsenteret på Folkemødet på Bornholm. Vi delte en masse
materiale ud, og det var især 5G temaet og misbrugsproblematikken vi koncentrerede os om
at dække. Krølle Erik underholdt med levende musik og blev interviewet om ortomolekylær
misbrugsbehanding, hvor budskabet er: Det behøver ikke gøre ondt.
Efter Folkemødet og sommerferie var May Day repræsenteret på et internationalt symposium omkring biologiske
effekter af trådløse teknologier, der blev afholdt i Mainz, Tyskland 4.-6. oktober. Her deltog Charlotte Ryø for
foreningen.
I begyndelsen af september var der et arrangement i Aarhus med Ghita Ben David, hvor May Day leverede brochurer
og informationsmateriale om 5G.
Ved sidste generalforsamling blev May Day opfordret til at sende spørgeskemaer ud til alle partier i forbindelse med
valget. Vi formulerede sammen med EHS-foreningen og Dansk Institut for Folkesundhed en række spørgsmål, som
blev besvaret mere eller mindre seriøst af partierne. Alle svar blev offentliggjort på hjemmesiden, så man kunne
orientere sig i forhold til 5G inden valget, hvis man havde det som et kernepunkt.
Efter generalforsamlingen fik vi besat vores sekretariat med to medlemmer, Bodil Toft og Peter Terman, som gerne
ville hjælpe med IT og organisatorisk arbejde. Desværre måtte de i efteråret trække sig af private årsager, men vi
takker for indsatsen og hjælpsomheden.
May Day har mange temaer. Vi dækker et meget bredt udsnit af de emner, der har at gøre med behandling og
forebyggelse af sygdom samt bevarelse af sundheden, ligesom vi i mange år har kæmpet for befolkningens
frihedsrettigheder bredt. De senere år har vores digitale sundhedsdata, vores DNA og genetiske data samt vores
bevægelsesfrihed og frihed fra minutiøs overvågning også fyldt en del. Emnerne dækkes grundigt i May Days
nyhedsbrev, som kommer en gang om måneden. Man kan frit abonnere på nyhedsbrevet uden at være medlem, og
det bliver nu sendt til ca. 2.200 modtagere. Vi har desuden været aktive på de sociale medier – især med opslag om
registrering af sundhedsdata i centrale databaser og DNA-register.
Vores medlemstal på ca. 2-300 betalende medlemmer er nogenlunde stabilt, og det ser vi gerne ændret til endnu
flere. Vi har brug for mange aktive medlemmer og støtter - især i en tid, hvor vi som nu oplever et af de værste
angreb på verdens befolkning i form af planer om tvangsvaccinationer og tvangsmæssig sporing og overvågning af alt
og alle – helst med både 5G netværk, satellitter og mikrochips.
Derfor vil vi gerne opfordre alle vores medlemmer til at opfordre mindst én anden person i netværket eller familien
til at melde sig ind i May Day. Og har man mod på at deltage dér hvor det sker helt tæt på, vil jeg opfordre til, at man
eventuelt melder sig til bestyrelsesarbejdet, gerne startende som suppleant, hvor man har mulighed for at deltage i
møder og arrangementer, dog uden at være forpligtet til det og uden at skulle varetage egentlige administrative
opgaver.
Så er der kun tilbage at sige tak til medlemmerne for endnu et godt år og til den meget engagerede bestyrelse.

På bestyrelsens vegne

Mads Wedel-Ibsen
Formand for bestyrelsen

