
 

 

Referat 

Ordinær generalforsamling i Dansk e-Damper Forening 
18. marts 2018 

 

Dagsorden 
 

1. Velkomst og sikring af at IT fungerer optimalt 
2. Valg af stemmetællere - Der skal optælles hvor mange stemmeberettigede der er til stede fysisk til generalforsamlingen, 

og hvor mange der afgiver deres stemmer  digitalt  
3. Valg af dirigent 
4. Valg af referent 
5. Formandens beretning, v/ formand Kim Dabelstein Petersen 
6. Regnskabsaflæggelse for 2016 og 2017, v/kasserer Peter Stigaard  

(Se Appendix - Årsregnskab 2016 og 2017) 
7. Fastsættelse af kontingent  
8. Valg af bestyrelse og suppleanter jf. vedtægternes § 8.5 

Hvis du har lyst og mulighed for at stille op til en post i bestyrelsen, så send en mail med dit kandidatur til 
formand@dadafo.dk- SENEST søndag den 11.03.2018 
Bestyrelsen samles ca. én gang i måneden digitalt via Skype eller Google Hangout og drøfter foreningens kommende tiltag, 
arrangementer, stillingtagen til vigtige emner m.m. 

9. Behandling af indkomne forslag 
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være indsendt senest søndag den 25.02.2018  til: 
medlem@dadafo.dk, jf. § 8.4. (senest tre uger før generalforsamlingen finder sted) 

10. Eventuelt 
 
Mødet indledtes med at generalforsamlingen blev spurgt om tilladelse til at optage generalforsamlingen, til efterfølgende 
at skrive referat efter. Det vedtog generalforsamlingen. 
 
Fysisk fremmødte - 16 tilmeldte: 
8 fuldgyldige medlemmer (stemmeberettigede - 1 afbud) 
0 basismedlemmer (ikke stemmeberettigede) 
5 støttemedlemmer (ikke stemmeberettigede - 2 afbud) 
 
13 fremmødte - 8 med stemmeret 
Dertil kommer de forholdsvis mange der deltog via Google Hangout og via Youtube-stream. 
 

1. Velkomst ved formand Kim Dabelstein Petersen 
 
IT fungerer - og lyd virker. Der var desværre ikke mange fremmødte, men forhåbentlig er der mange 
medlemmer der følger med hjemme bag skærmen. 

 
2. Valg af stemmetællere 
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Karina og Finn blev valgt som stemmetællere 

 

3. Valg af dirigent 
 

Jeanett blev valgt som dirigent. Generalforsamlingen er indkaldt via medlemsmail mindst 4 uger inden 
generalforsamlingens afholdelse, jf. vedtægterne. 

 
4. Valg af referent 
 

Peter Stigaard blev valgt som referent 
 

5. Formandens beretning 
 
Der er sket meget siden sidst. Vi har fået loven implementeret i to omgange for væske og hardware. En 
kæmpe forandring på markedet - fra at det primært var færdigblandet væske, til nu “Shake’n’Vape” - 
Der er desværre ikke meget kontrol med indholdet. 
Hvor mange medieoptrædener har foreningen haft - vi har været i TV 2-3 gange - og vi er blevet citeret 
en del gange i medierne. Specielt den seneste, hvor Kræften Bekæmpelse bekræfter, at e-damp uden 
tvivl er mindre skadelig end tobaksrygning. DADAFO holder kaffemøder med KB, Niels Them Kjær og 
Astrid Knudsen. Disse kaffemøder er med til at give en større forståelse mellem de to foreninger. Bl.a. 
har KB ændret holdning til snus, ud fra tallene fra Sverige. Holdningen til snus baner vejen for e-damp, 
når vi taler om tobakskadereduktion.  
“Man skal holde sine venner tæt på - og holde sine “fjender” endnu tættere…” 
Global Forum on Nicotine - formand, næstformand og kasserer deltog i GFN 2017, hvor der fyldes op 
med ny viden omkring tobakskadereduktion og ny viden omkring alternative nikotinholdige 
nydelsesmidler. 
DADAFO deltager i INNCO - International Network of Nicotine Consumer Organisations - 28 lande er 
samlet i INNCO. Kim deltager for DADAFO/Danmark i INNCO. 
iQOS er kommet på markedet. Den kommer til at skabe nogle konflikter. I princippet er produktet et 
tobakprodukt, hvor en tobaksampul bliver varmet op, så der frigives damp. Den blev i medierne 
fremstillet som værende en “e-cigaret” - hvilket den ikke er. Produktet er mindre skadelig end 
cigaretter - så den er inkluderet som et tobakskadereducerende middel. Den har et potentiale for at 
appellere til rigtigt mange rygere, da produktet ligger tæt op af normale cigaretter - uden den samme 
skadesprofil. 
iQOS åbner op for en stor debat - og den debat skal vi udnytte. KB foreslog at vi i fællesskab gik imod 
iQOS - men dette ville kun være aktuelt hvis produktet IKKE er et THR-produkt - hvilket det med meget 
stor sandsynlighed er.  Produktet er relevant for rygerne - og vi skal udnytte hvis der åbnes op for iQOS 
som THR-produkt, da e-damps skadeprofil beviseligt er mindre end iQOS. 
Kim taler med mange interessenter - bl.a. PMI, Becig og patientforeningerne. PMI vil gerne være med til 
at fjerne alle deres tobaksprodukter fra hylderne, hvis den kan udskiftes med THR-hylder med bl.a. 
snus, damp og andre lavrisiko nikotinprodukter - heriblandt også NRT-produkter. 
Nikotin-salt er kommet på markedet. 18 mg kan være et problem for mange. Når man første gang 
forsøger sig med damp, er 18 mg for nogle for højt - men efter kort tids tilvænning, er 18 mg for lidt. Her 
kommer nikotinsalt ind i billedet. Kim fremviste en JUUL med 52 mg nikotin - den giver ikke ret meget 
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damp, men giver en behagelig damp der frigives løbende. Storrygere kan få dækket deres nikotinbehov, 
uden at inhalere store mængder damp. 
Der er sket en udvikling - så de fleste dampere bruger mellem 0-12 mg nikotin (3-6 mg typisk) - og det 
er fint for de fleste dampere. Men for at få storrygere til at skifte, skal nikotinen virke hurtigere, uden 
for stor tilvænning. Mund-Til-Lunge er ved at komme tilbage på markedet, ved anvendelse af 
nikotinsalte. 
Produkterne udvikles løbende - desværre ikke efter hvilke produkter der ville fungere bedst for nye 
dampere - men produktudviklingen sker på baggrund af tilbagemeldinger fra de erfarne dampere. 
Og - der kunne være flere dampere/skiftere, hvis annoncering blev tilladt. 
DADAFO har en idé til en kampagne - som en reklamemand er sat i gang med. Han arbejder i sin fritid, 
og derfor tager det lidt tid. Vi kan ikke betale ham for sin indsats, men den dag kampagnen skal køre, 
bliver der sat en GoFundMe-kampagne i gang - med en låst konto der skal bruges til denne kampagne. 
DADAFO må gerne oplyse, uden dog at være produktspecifik. Kampagnen kunne køre på samtlige 
busskure, hvor der faktisk står mange rygere. Kampagnens økonomiske midler skal være øremærkede 
til kampagnen fra DADAFO. Når kampagnen er på plads, kan finansieringen startes op. 
Fremtiden - en ny COP8 - afholdes i år i Schweiz. COP8 må bl.a. INNCO og journalister IKKE deltage i 
(lukkede møder) - så INNCO m.fl. vil afholde deres egen alternative COP - “good COP og bad COP” - 
hvor der oplyses omkring tobakskadereduktion og alternative nikotinprodukter - og her er 
journalisterne velkomne. Kim er valgt som kasserer for INNCO - og er derfor i tæt samarbejde med de 
andre forbrugerorganisationer i verden. INNCO finansieres via KAC (Knowledge, Action, Change) og der 
arbejdes på at INNCO kan lave kampagner, støttet økonomisk via Foundation for a Smokefree World. 
Og vi skal til en ny GFN i Polen, Warszawa til juni. Og DADAFO bør i år også deltage i Folkemødet på 
Bornholm.  
Der er en stor ryge-debat lige p.t. Den røde blok og patientforeningerne vil have fjernet tobakken fra 
hylderne (under disken), anonyme pakker, højere afgifter og større kontrol med salget af produkter til 
børn og unge under 18 år. Rød og Blå blok er meget uenige omkring fremgangsmåden for at reducere 
antallet af rygere i Danmark, og hvordan vi når en røgfri generation i 2030. 
Der er en stor andel af dem der damper, der faktisk damper uden nikotin. Der er dog ikke to dampere 
der er ens - nogen behøver ikke nikotinen - mens andre ikke kan dampe uden nikotin. 
Der skal skabes mere fokus på at dampen er et nydelsesmiddel - og ikke en synd - da nikotinen ikke er 
nær så afhængighedsskabende som førhen antaget. 

 
6. Regnskabsaflæggelse for 2016 og 2017 –  

Kassereren fremlagde det afsluttede og reviderede regnskab for regnskabsårene 2016 og 2017 
 
Ved årsskiftet 2017/18 - var foreningens kassebeholdning pr. 31.12.2017:  
 
Bankkonto i Arbejdernes Landsbank:  36.930,80 kr. 
Indestående på PayPal-konto:  11.879,98 kr. 
I alt:  48.810,78 kr. 
 
Indtægter 2017:  52.466,00 kr. 
Udgifter 2017: 48.222,28 kr. 
 
Difference:  Overskud på 4.243,72 kr. 
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Regnskabet for 2017 viser et overskud - dog skal nævnes at formandens udlæg for de 2 sidste kvartaler 
ikke var kommet med i regnskabet. Dette beløb trækkes først i 2018 regnskabet. 
 
Vi forsøger at være så sparsommelige som muligt - og vi håber at medlemmerne også mener at vi 
forvalter kontingentpengene korrekt. Hvis der kommer uanmeldt kasseeftersyn, skal kassereren til 
enhver tid kunne fremvise et transparent regnskab. 
 
Der er p.t. 118 betalende stemmeberettigede medlemmer og 11 betalende støttemedlemmer (Checket 
efterfølgende) 
 
Vi har penge på kistebunden - men vi kan sagtens bruge flere penge - som skal anvendes til bl.a. 
mangfoldiggørelse af den nye informationsfolder, som evt. kan sælges til bl.a. forhandlerne - til 
uddeling til deres kunder. Folderen er samtidig en reklame for forbrugerforeningen, i håbet om at flere 
vil melde sig ind i foreningen - og være aktive i sagen. 
 
Kim skal bl.a. til ISO-møde, vi skal deltage til GFN og forhåbentlig også til Folkemødet på Bornholm. Så 
der bliver brug for hver en krone til foreningens virke. 
 
Britt Norre: Kunne man via forhandlerne få damperne til at blive medlemmer - og opkræve 
medlemskontingent - og give kunderne en brochure? Et samarbejde kunne stables på benene, hvor 
kontaktfladen er mellem forbrugerne og forhandlerne.  
 
Kan donationer til DADAFO trækkes fra i SKAT? Desværre - der er nogle regler for hvornår en forening 
er fradragsberettiget. DADAFO har anmodet om penge fra SATS-puljen, men vi er endnu ikke 
“etablerede nok” - da de ikke kender vores formål og metoder - og om metoderne er effektive nok. 
 
Jævnlige opfordringer til støtte til foreningen - DADAFO er blevet anerkendt af Facebook som værende 
en non-profit velgørende organisation - og dermed er der åbnet op for at man via Facebook-siden kan 
donere et anonymt beløb. DADAFO ved ikke hvor pengene kommer fra, og derfor kan vi anvende 
donationerne uden bindinger. 
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Må man have bøtter stående i forretningerne, hvor der kan samles ind til DADAFO?  
Det må man gerne - så længe det er forbrugernes penge der kommer i bøtterne. Det kræver også at 
forretningerne er enige omkring tiltaget, da DADAFO ikke må favorisere nogen frem for andre. Det 
drejer sig om vores uafhængighed, integritet og troværdighed.  
 
DADAFO er også blevet godkendt af TechSoup - hvilket medfører at vi får adgang til mange forskellige 
platforme og software ganske gratis. Bl.a. anvender DADAFO nu Google Suite - med udvidet G-drev og 
email - og bedre integrerede funktioner.  
 

 
7. Fastsættelse af kontingent 

 
Bestyrelsen foreslår at bevare det nuværende kontingentbeløb. Det skal være muligt for f.eks. en enlig 
mor med børn, at kunne have råd til at være stemmeberettiget medlem.  
Kontingentet skal være overkommeligt - og private donationer ud over de 120 kr. er mere end 
velkommen.  
 
Kontingent fastholdes derfor til at være 120 kr. pr, år - fra 1. januar til 31. december.  
Medlemskab kan tegnes kvartalsvist - til årets udløb. Dvs. 3 kvartaler for 90 kr. (1. april til 31. december) 
- 2 kvartaler for 60 kr.(1. juli til 31. december) og ét kvartal for 30 kr. (1. oktober til 31. december) 
 
 

8. Valg af bestyrelse og suppleanter 
 
Bestyrelsen er på valg ét år af gangen. Digitalt var medlemmerne forinden blevet adspurgt om de via 
mail ville indsende bekræftelse for kandidatur. Samtlige stemmeberettigede medlemmer har været 
opfordret til at stille op til bestyrelsen. 
Der er 8 kandidater til valg til bestyrelsen. 7 af kandidaterne var fremmødt fysisk til 
generalforsamlingen. Én af kandidaterne var forhindret i fysisk fremmøde. 
Der blev fremlagt fuldmagt fra Michael Nielsen til opstilling som kandidat til bestyrelsen. 
 
- Digital afstemning blev igangsat fredag den 16.03.2018 kl. 12.00 - og blev afsluttet ved 
generalforsamlingens start – kort pause i generalforsamlingen - 
 
Dirigenten oplæste resultatet af afstemningen, som gav valg til følgende 7 kandidater: 
 
Vibeke Thillemann  
Asbjørn Hoffskov 
Gert Juhl (suppleant) 
Kim Dabelstein Petersen 
Lars Andersen (suppleant) 
Michael Nielsen 
Peter Stigaard 
 
Bestyrelsen konstituerer sig efterfølgende, med formand, næstformand og kasserer efter vedtægterne. 
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Bestyrelsen inddrager suppleanterne i bestyrelsesarbejdet på samme måde som førhen. 
 
Bestyrelsens nuværende formand, Kim Dabelstein Petersen takkede Mikkel Schmidt og Morten Rom 
for deres indsats i bestyrelsen - og håbede på at de på et tidspunkt ville vende tilbage til bestyrelsen. 
 

9. Behandling af indkomne forslag 
 
Der var ikke indsendt forslag til behandling på generalforsamlingen, ved deadlines ophør, den 
25.02.2015. 

 
10. Eventuelt 

 
Vibeke Thillemann stillede et forslag om, at officielt udnævne Kim Dabelstein Petersen til 
“damp-ekspert”, hvilket der var stor tilslutning til. Godt nok har vi nu en tobaksprofessor (Charlotta 
Pisinger) - men nu har vi også en udnævnt damp-ekspert. 
Alternativt kunne anvendes benævnelserne “vismand”, “orakel” eller “guru” - eller “Danmarks førende 
ekspert i e-damp”. 
Vi har ikke nogen i Danmark, der ved lige så meget omkring damp, som Kim gør - og ingen med så 
bredt et kendskab til alle aspekter der omhandler damp. 
Forslaget modtog bifald. 
 
Årets æresmedlem blev kåret - Mathias Bülck - for sit store arbejde med at indsamle donationer til 
DADAFO. Bestyrelsen takker ham for sin indsats med hæderen som æresmedlem. Diplom sendes 
efterfølgende til Mathias med posten. 
Udnævnelsen af “Årets æresmedlem” - modtog kraftigt bifald. 
 
Bestyrelsen takker for god ro og orden. Generalforsamlingen samt den efterfølgende debat/punktet 
eventuelt kan ses her - Debatten starter ved tidskode 1:26:30: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=kRG9SuPDu14 
 
Der er ikke blevet taget referat af debatten. 
 
 
Referatet godkendt af dirigent og referent  
 
 
Dirigent, Jeanett Bergfriedt Referent, Peter Stigaard 

 
_______________________________________________ _________________________________________________ 
Dato:  Dato: 22.03.2018 
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