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Referat af generalforsamling i May Day afholdt den 7. 
november kl. 15-17 på Fjelsted Kro. 

 
 

 
1. Valg af dirigent og referent 

Supaya blev valgt til dirigent og Charlotte til referent.  
Dirigenten konstaterede, at indkaldelsen var rettidigt udsendt. 
Dirigenten indskærpede over for bestyrelsen, at bestyrelsens beretning skal ligge på 
hjemmesiden 4 uger før generalforsamlingens afholdelse. 
Der blev yderligere valgt to stemmetællere: Sonja og Henning. 
 

2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning 
Formanden læste beretningen for årets gang 2020 inkl. lidt af 2021 pga. det fremskredne 
tidspunkt for generalforsamlingen. Formanden kom især ind på samarbejdet med vores 
suppleant Peter Johansen, som vi desværre måtte sige farvel til i januar 2021 pga. 
lymfekræft. En ildsjæl, der virkeligt knoklede for at gøre verden til et lidt bedre sted. Æret 
være hans minde. Desuden en tak til suppleant Erik for at være med til at stable 
heldagsseminaret med Patrick Holford på benene i november 2020.  
Beretningen kan læses her. (https://www.mayday-info.dk/wp-
content/uploads/2021/11/Bestyrelsens-beretning-2020.pdf) 
Beretningen blev taget til efterretning. 
 

3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab 
Kassereren kunne ikke være til stede, så regnskabet blev fremlagt af Mads. 
Der var enkelte spørgsmål til, hvad nogle poster indeholdt, og bestyrelsen svarede så godt 
de kunne. Mads opfordrede til at stile spørgsmål til bestyrelsen efterfølgende, som 
kassereren kunne få og besvare, hvis det var nødvendigt. Det ønskede ingen. En tak til 
Thorkil Olesen for en særlig donation til May Day. 
Regnskabet blev godkendt med 12 stemmer for og 0 imod. 
Regnskabet kan ses her (link) 
 

4. Behandling af indkomne forslag 
Der var ikke indkommet forslag fra medlemmerne. 
Bestyrelsen havde ændringsforslag til vedtægternes §7 stk. 2, 3, 7, § 8. Bestyrelsen ønsker 
en mere flad struktur, hvor formanden skiftes ud med en talsperson for foreningen. Andre 
opgaver fordeles mellem bestyrelsesmedlemmerne. Mads begrundede ændringerne over 
for forsamlingen.  
 
Ændringsforslag til §7 stk. 2 blev vedtaget med alle stemmer for. 
 
§7 stk.2 blev ændret således: 
Stk.2: Bestyrelsen konstituerer sig selv med 1 talsperson, kasserer og 3 medlemmer. 
Bestyrelsesopgaverne beskrevet i forretningsordenen fordeles ligeledes på det 
konstituerende møde. Dette sker umiddelbart efter generalforsamlingens afholdelse og 
offentliggøres senest 1 uge efter på hjemmesiden. Ved afgang i en periode mellem to 
generalforsamlinger kan den resterende bestyrelse vælge at lade en suppleant indtræde i 
bestyrelsen efter aftale med denne. Bestyrelsesmøde afholdes 4 gange årligt. Når mindst 3 
bestyrelsesmedlemmer ønsker det, skal der afholdes bestyrelsesmøde. Dagsorden skal 
angives. 
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§7 stk. 3 blev ændret således: 
Stk.3: Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer deltager. I 
tilfælde af stemmelighed udsættes punktet til et nyt møde, hvor hele bestyrelsen skal 
deltage. 
Begrundelse for ændring: Da der ikke er nogen formand, er der ikke en udslagsgivende 
stemme. Punktet må så behandles grundigere på et efterfølgende møde, og alle 
medlemmer af bestyrelsen skal deltage og afgøre punktet. 
Forslaget blev vedtaget med alle stemmer for (13). 
 
§ 7 stk. 7 blev ændret således: 
Der skrives referat fra alle møder. Medlemmer kan få referater fra bestyrelsesmøder 
tilsendt ved henvendelse til bestyrelsen, dog undtaget oplysninger om behandlede 
personsager. 
Begrundelse for ændring: Tidligere skulle referater lægges på hjemmesiden efter møderne. 
Bestyrelsen oplever det som unødigt bureaukrati, og ingen har logget ind for at læse dem. 
Bestyrelsen ønsker dog ikke at hemmeligholde beslutningerne, og derfor kan 
medlemmerne få et referat tilsendt om ønsket. 
Forslaget blev vedtaget med alle stemmer for (13). 
 
§ 8 blev ændret således: 
Foreningen tegnes af 3 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. 
Begrundelse: Tidligere skulle formanden tegne sammen med 2 andre, men da titlen 
afskaffes, er det nu 3 medlemmer af bestyrelsen, der tegner foreningen. 
Forslaget blev vedtaget med alle stemmer for (13). 
 
Et medlem gjorde opmærksom på, at §7 stk. 5 var uklar. Den lyder: Bestyrelsen har 
adgang til at indbyde gæster til foreningens møder. Alle medlemmer kan deltage i 
bestyrelsesmøderne med taleret, men uden stemmeret, medmindre et bestyrelsesmedlem 
nedlægger veto. 
Blev ændret til: 
Stk. 5 Bestyrelsen har adgang til at indbyde gæster til foreningens møder. Alle medlemmer 
kan deltage i bestyrelsesmøderne med taleret, men uden stemmeret, medmindre et 
bestyrelsesmedlem nedlægger veto mod deltagelse.  
Dirigenten tillod ændringen, da det kun var tale om en præcisering og ikke en egentlig 
ændring af indholdet paragraffen.  
Ændringen blev enstemmigt vedtaget. 
 

5. Fastsættelse af kontingent 
Bestyrelsen foreslår samme kontingentsatser for det kommende år: 100 kr. for 
studerende/pensionister, 200 kr. for almindelige kontingenter og 500 kr. for virksomheder. 
Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 
 

6. Valg til bestyrelsen 
På valg er Birthe Kjærgaard, Liliane Elbek, Charlotte Ryø. Alle genopstiller. Supaya Pasbo 
ønskede desuden at stille op til bestyrelsen. Der blev stemt, og stemmetællerne kom til 
følgende resultat: 
Birthe Kjærgaard, Liliane Elbek, Charlotte Ryø blev genvalgt til bestyrelsen. 
Valg af suppleanter 
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Erik ønskede ikke at genopstille. Supaya ønskede at stille op. Det samme gjorde Inge Lise, 
som ikke var til stede. Solveig fra bestyrelsen læste en kort præsentation op fra Inge Lise. 
Desuden stillede Henning op.  
Alle tre blev valgt. 
 
Bestyrelsen består således af 
Mads Wedel-Ibsen, Liliane Elbek, Birthe Kjærgaard, Solveig Rasmussen.  
Suppleanter: Supaya Pasbo, Inge Lise Golsche Kahr, Henning K. Thomsen 
 

7. Valg af revisor 
Bestyrelsen foreslår genvalg af den eksterne revisor, Erik Rasmussen. 
Revisoren blev valgt med 13 stemmer for. 
 

8. Eventuelt 
Et medlem påpegede, at de tilstedeværende var godt oppe i årene, så måske skulle vi gøre 
noget for at få flere unge med. 
Dirigenten gav derpå ordet til formanden, som takkede for det store fremmøde med 
engagerede medlemmer og afsluttede generalforsamlingen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Underskrevet af dirigent/dato  Underskrevet af referent/dato 
 
 
 

____________________________  ____________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Side 1 

Bestyrelsens beretning 2020 

 

Kære generalforsamling 

Året 2020 kommer til at gå over i historien. Og det skyldes ikke kun den såkaldte coronavirus 

pandemi, men især hvad der i øvrigt skete i forhold til håndteringen af den. 

May Day har jo i mange år arbejdet med at sikre den fri oplysning om kosttilskud, naturlige 

behandlingsformer og med at sikre det frie valg mellem konventionel behandling, lægemidler og 

naturlige alternativer, kosttilskud, naturlig behandling, homøopati, energimedicin m.fl. – alt sammen 

på et oplyst grundlag, hvor netop adgangen til korrekt, ucensureret information er vores højeste 

prioritet. 

 

Det er også omdrejningspunktet i vores daglige virke, i vores materialer, på vores hjemmeside, på 

sociale medier (i det omfang der stadig er mulighed for at dele reelle informationer på sådanne 

platforme) og især gennem vores nyhedsbrev, som hver måned deler et overflødighedshorn af 

interessante emne-opdelte nyheder fra ind- og udland. 

 

En gang i mellem resulterer sådanne nyheder også i et faktatjek, og den slags er jo bestemt ikke 

blevet mindre under den såkaldte pandemi. 

I nyhedsbrevet for februar 2020 havde vi således en artikel på vores egen hjemmeside, som hed 

noget så udramatisk som: Bange for Coronavirus? Studier afslører en enkel beskyttelse 

Linket til artiklen blev ifølge Mandag Morgens Tjekdet-redaktion, delt over 9.000 gange på Facebook, 

da de ”valgte” at gå ind i sagen. På det tidspunkt havde artiklen over 48.000 visninger på 

hjemmesiden i løbet af 1½ døgn efter udgivelsen. Nogen må jo have læst den? 

 

Tjekdet ringede først til formanden, som skyndte sig lidt at henvise den meget uoplyste medarbejder 

fra Tjekdet til nyhedsbrevsredaktricen Charlotte. Udfaldet af samtalen kan læses på May Days 

hjemmeside under artiklen hvor vi har valgt at spille med helt åbne kort, stå fast på vores artikels 

budskab og kopiere Tjekdets ”faktatjek” ind samt linke til deres halvstuderede skriverier. 

 

Vi valgte kortvarigt at tage artiklen ned fra hjemmesiden indtil den var forsynet med disclaimer, som 

vi i øvrigt gør generelt for hjemmesiden og foreningens virke under ”etik og forbehold” på 

hjemmesiden, men nu valgte vi at forsyne denne artikel særskilt med ansvarsfraskrivelse, som det 

vist hedder i dag. 

Men dette faktatjek cirkus stoppede jo, som bekendt, ikke i marts 2020 men fortsatte vel nærmest 

frem til i dag. Folketingsmedlem fra SF Karina Lorentzen forespurgte justitsminister Nick Hækkerup 

om der ikke var lovgrundlag til at begrænse foreningens ytringsfrihed med henvisning til corona-

lovene og dermed lukke foreninger som May Day. 

 

Svaret var, at så længe vi som frivillig forening ikke har en økonomisk vinding ved at oplyse om de 

pågældende forhold, så er der ikke mulighed for at myndighederne kan gribe ind og vi kan dermed 

heller ikke få dobbelt straf med henvisning til haste-lovgivningen. 

Som en naturlig konsekvens skød der også i 2020 adskillige fraktioner af frihedssøgende bevægelser 

op i såvel Danmark som hele verden. Blandt andet var der en række sundhedsfaglige, herunder en 
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række læger med tilknytning til May Day, som lavede en hjemmeside med videnskabelig 

dokumentation på, at ernæringsmæssige mangeltilstande er involveret i langt de fleste tilfælde af 

problematiske infektionsforløb. Hjemmesiden mangeltilstande.dk blev også omtalt på May Days 

hjemmeside. I dag er hjemmesiden lukket af udbyderen fordi det tilknyttede mailhotel blev anvendt 

til at udsende pressemeddelelser omkring forholdene og en af modtagerne i 2 tilfælde valgte at 

SPAM-markere mailen. Det vil udbyder ikke have på deres server og derfor lukkede de hjemmesiden, 

fik folkene bag siden at vide. 

Som konsekvens af den tiltagende censur, faktatjek og i lyset af hvor vi gennem 2020 var på vej hen, 

opstod der også en gruppe ”Danmark Vågner” hvor May Day en overgang var inde i billedet som 

mulig paraply-organisation for at samle nogle af de frihedssøgende kræfter der findes i Danmark. 

Initiativet ”Danmark Vågner” oprettede en social medie platform, som alle har adgang til og hvor der 

ingen censur og algoritmer bruges. Opbygningen minder meget om Facebook og lignende sider men 

altså fuldstændig fri for censur og styring af hvilke opslag du ser eller hvem der ser hvad du lægge 

op. 

Kommunikationsplatforme udenom Google og Apple opstod eller fik vind i sejlene i takt med den 

voksende undertrykkelse af den fri tanke. 

En service som schweiziske Protonmail er nu efterhånden nærmest standard indenfor krypteret 

mail. Og ellers er der jo Telegram, Signal, Odysee, Rumble, Ourtube, UGETube og alverdens andre 

alternativer til Tech-giganternes monopoliserede overvågnings- og kontroltjenester, som ellers var 

ved at have 99% af internetbrugerne i deres fold. 

Og dermed også hele den offentlige administration, som i årevis har anvendt Apple-produkter, som 

jo gemmer alting i ”skyen” eller Microsoft Office og OneDrive, som gemmer alting i deres egen ”sky” 

– med enorme datacentre overalt i både ind- og udland.  

Vi havde i 2020 et arrangement med den britiske ernæringsekspert Patrick Holford. Det var ikke 

mindst Erik Ove Andersens fortjeneste. Vi formåede at få Patrick til Danmark på magisk vis præcis 

samtidig med at forbindelsen mellem Storbritannien og resten af verden blev lukket ned. Eller også 

var det Danmark der lukkede hermetisk. Det inkluderede i hvert fald karantæne og invitation til at 

arbejde i Danmark for at Patrick kunne komme afsted. Selve arrangementet var fantastisk. Vi var 

ikke så mange men vi fik hele dagens foredrag filmet professionelt og de ligger nu frit tilgængeligt på 

vores youtube-kanal. (måske skal vi overveje alternativer i denne tid?) 

Patrick Holford udgav op til besøget i Danmark bogen: Flu Fighters hvor han kommer med gode 

ernæringsråd til forkølelsessygdomme. 

Erik har også holdt egne oplæg i May Day regi om ortomolekylær misbrugsbehandling med 

musikalske indslag flere steder i løbet af 2020.  

Med risiko for at aktiviteterne fra 2020 går over i 2021 – så har May Day også gjort sig bemærket 

omkring udrulningen af eksperimentel mRNA gen-terapi, som jo startede i december 2020. Vi har jo i 

sundhedsloven en paragraf om patienters retsstilling, som er meget klar omkring det informerede 

samtykke. På den baggrund virker det fuldstændig barokt, at 80% af Danmarks befolkning har fået 

indsprøjtet noget, som ingen af dem reelt har fået noget som helst at vide om hvad er. Det bør 

vække undren! 

Der er også gået inflation i det informerede samtykke for mindreårige – for at få flere unge 

mennesker på sprøjten. Dette ved, at nu behøver forældre ikke længere inddrages når 15-18 årige 

presses til at få injektioner. Seruminstituttet reklamerer endda i brevet til de unge med, at indgrebet 

kan foretages uden at forældrene får det at vide. 
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I det følgebrev som forældrene modtog, om at barnet havde fået post fra SSI, stod der ikke noget 

om, at forældrene ikke behøvede at få besked. Det skulle ellers være en kopi af brevet til den unge. 

Alle kneb gælder! 

May Day hjalp til med at få danske tekster på dokumentarfilmen Plandemic, som ruller nogle af de 

forbrydelser op, som er gået forud for den såkaldte pandemi. Der er blandt andet interview med Dr 

Judy Mikovitz, som arbejdede sammen med Anthony Fauci i forbindelse med HIV-studierne og AIDS-

epidemien tilbage i 80’erne. 

May Day har faciliteret flere underskriftindsamlinger og støttet flere borgerforslag med at dele dem 

gennem vores nyhedsbrev. Jeg vil blot fremhæve et par af dem; Reclaim You Face, som handler om 

at få forbudt ansigtsgenkendelse og handel med biometriske data så vi kan færdes frit i det 

offentlige rum uden at blive registreret og modtage målrettet markedsføring – og det der er værre – 

ud fra hvor vi opholder os og med hvem. 

Senest har vi være stærkt involveret i et europæisk initiativ omkring 5G og har for nyligt fået at vide, 

at den ECI (Europæisk Borgerinitiativ) som vi har været med til at udforme, nu er godkendt og bliver 

sat i gang med indsamling af underskrifter i marts 2022. Det har ikke været nogen nem fødsel og 

Charlotte skal have al mulig hæder og ære for at have stået det igennem med både tyske, franske og 

alle mulige andre udfordringer undervejs. 

Og når jeg nu alligevel har bevæget mig ind i 2021, så tillad mig at vi mindes vores 

bestyrelsesmedlem Peter Vang Johansen, som desværre måtte forlade os i slutningen af januar 

måned i år. 

Peter var frihedselskende med stort F. Han havde visioner og var involveret mange steder. Selv lærte 

jeg Peter at kende tilbage i 1996 kun et år efter May Days oprettelse. Allerede dengang var han aktiv 

indenfor foreningen mod skadeligt dentalmateriale og har gennem årene også været med i aktive 

seere og lyttere som kritisk røst ligesom han i mange år har været en markant medspiller omkring 

Dansk Institut for Økologisk Teknologi (DIFØT) som arbejder med at fremme kendskabet til fri-energi 

teknologier etc. 

For ca. 15 år siden om vinteren, talte han med en læge. Peter havde lymfekræft. Peter ville ikke have 

kemo eller stråler. Lægen sagde, at så behøvede han ikke at tænke på sommerferie. 

Altså en dødsdom. Peter holdt fast, gjorde meget selv: Spiste bedre, tog til særlige behandlinger i 

Indien og Mexico. Det gik op og ned. Men han var en overlever. 

Peter nåede at erkende, at samfundet var på vej i en retning, hvor det på et tidspunkt ville blive 

nødvendigt at være selvforsynende i et vist omfang. Derfor købte han en ejendom i Vig ved 

Sjællands Odde hvor han plantede tusindvis af træer og ville have oprettet et fristed for tænkende 

individer, som han selv. Liliane var en fantastisk støtte for Peter den sidste tid og de nåede at være 

kærester inden hans helbred ikke kunne magte mere i januar 2021. 

Ejendommen i Vig har nu fået navnet: Petersminde! 

Æret være Peters minde! 
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