BERETNING OG HANDLINGSPLAN VED GENERALFORSAMLINGEN I LNS d. 18. APRIL 2020
Jeg sender en stor tak til alle i LNS´ bestyrelse, suppleanterne, formændene for
medlemsforeningerne og alle jer, der som medlemmer og annoncører støtter LNS.
Her følger beretningen fra det forløbne år samt forslag til handlingsplan 2020
Annette Kurtzmann, formand

BERETNING VED LNS GENERALFORSAMLING
18. APRIL 2020

DEN AFGÅENDE BESTYRELSES FORSLAG TIL
HANDLINGPLAN 2020

BESTYRELSEN
Bestyrelsesmøder
Bestyrelsen har afholdt 8 fysiske bestyrelsesmøder
og 1 skype-møde.

BESTYRELSEN

Møderne har været afholdt hos Kirsten og Mogens
på Møllegården samt i Ulla Kvintels og Jans Møllers
hjem.
Vi i LNS takker for det gode traktement og jeres
gæstfrihed.
IT
Websiden
Tom Frøkjær knokler som vanligt med at holde vores
hjemmeside ved lige med hjælp og inputs fra Vera
Marcher.
Tak for det!
MARKETING OG PR
NaturHelse
Vi har udgivet 3 blade.

IT
Websiden
Vi vil fortsat arbejde på, at gøre siden spændende
og oplysende.

MARKETING OG PR
Naturhelse
Vi vil fortsat have fingeren på pulsen og skrive stort
og småt om sundhed, og hvad der rører sig inden for
den alternative verden.

2019 var året, hvor LNS kunne fejre 40-års
jubilæum.
Det er vi meget stolte af, og i NaturHelse nr. 2 2019
bragte vi derfor flere artikler, som omhandlede de
år, der er gået i LNS.

Vi vil sætte stor pris på at få artikler fra jer
medlemmer. De skal som vanligt mailes til
vhm@Lns.dk

2019 var desværre også året, hvor flere medier
kørte skræmmekampagner mod alternativ
behandling og bl.a. bragte artikler med en
manipulerende vinkel og dermed forsøgte at
underminere de alternative behandleres
troværdighed.
Ligeledes har flere politikere haft stor modvilje mod
det komplementære, og det har fyldt negativt på
den politiske sundhedsdagsorden.
Emnet har derfor været en gennemgående tråd i de
sidste to udgaver af bladet, hvor redaktionen,
udover egne og medlemmernes artikler, også har

Prisen for annoncering i bladet ligger fortsat i et
billigt prisleje, så kom endelig med annoncer, som er
med til at holde bladbudgettet kørende. Vi giver
rabat til medlemmer.
Vi søger også en annoncebestyrer, så kom gerne ud
af busken og kontakt a.kurtzmann@gmail.com
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publiceret indlæg fra gæsteskribenter som
eksempelvis Lars Muhl.
Vi sætter stor pris på de fine vinkler om spirituel
sundhed, som vores klummeskriver, holistisk læge
og psykoterapeut Mette Mouritsen leverer.
Det vil vi gerne sige tak for.
I den seneste artikel ”Der er mange veje til
velbefindende og alle er alternativer til noget andet”
lægger Mette vægt på, at mange patienter heldigvis
er tiltagende vågne og bevidste med de erfaringer,
de også har via den alternative sundhedsåre, og at
der ikke eksisterer én behandling og én tilgang, der
virker hver gang på alle.
Vi takker alle for bidrag og ser frem til at bringe flere
gode artikler fra vores medlemmer!
Nyhedsbreve
Nyhedsbrev og næste arrangement sendes samlet.
Det har vi gjort siden januar sidste år ved Veras
hånd.

Nyhedsbreve
Vi vil indtil videre slå nyhedsbrevet sammen med
mail-invitation til kommende arrangement.
Vi kunne godt bruge en ekstra hånd til dette
område. Kontakt vhm@Lns.dk

Tak Vera!
Medlemspleje
I forbindelse med corona-smitten har vi fået
henvendelse fra vores medlemmer, som spørger til
økonomisk rådgivning, da de er nødt til at lukke
deres klinik for en periode.
Vera Marcher har derfor forfattet et resumé fra
pressemødet den. 18. marts 2020 til medlemmerne,
som på en overskuelig måde beskriver regeringens
forslag til økonomisk støtte og hjælpepakker.
Det kan ses på www.Lns.dk
Messer
LNS har sammen med Moorggan indgået et
samarbejde, der gør, at Moorggan deltager på de
messer LNS betaler for, og LNS medvirker på alle de
messer Moorggan deltager på rundt om i landet.
Det betyder, at LNS repræsenteres med materiale
og informationer på både små og store stande.
På standene ligger NaturHelse, foldere og aktuelle
visitkort samt behandlermateriale.
Vi lægger også materiale ud på de borde i foyeren,
som er stillet til rådighed til PR for de deltagende
stande.

Messer
Senest har vi dog oplevet aflysninger af en række
messer som følge af Corona situationen. Hvor
mange messer, der bliver aflyst i den kommende tid,
vil vise sig. Vi er nødsaget til at passe på hinanden!
Det kommende år byder også på deltagelse på
mange messer, som, vi forventer, vil blive
gennemført.
Vi vil fortsat være aktive udadtil og skabe synlighed
ved at deltage i messer.

Heldigvis er der flere, der hjælper Moorggan rundt
om på messerne. Hvilket er vigtigt, da Moorggan
kun kan snakke om LNS, når han selv ingen sessioner
har.
På det seneste har vi oplevet en stigende interesse
for LNS og LNS´ arbejde - også fra ”ikke behandlere”.
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De får en folder og nogle oplysende ord med på
vejen.
Vores blad NaturHelse bliver rigtig godt modtaget,
og en del kender det. Der er pæn interesse for
temaerne.
Siden sidste generalforsamling har LNS og Moorggan
deltaget på flg. messer:
2019
04. maj
Alternativ Messe Rønnede
Himmellyset
01. – 02. juni
Inspirations Messerne
Holme Olstrup Forsamlingshus
07. – 08. sept.
Næstved Storcenter
Inspirations Messerne
27. – 29. sept.
Sund Livsstil Øksnehallen
Sund Livsstil
05. – 06. okt.
Hvidovre
Den Alternative Messe
19. – 20. okt.
Lunden i Silkeborg
Aktiva Helse- og Sundhedsmesser
01. – 03. nov.
Østerbrohuset
Mystikkens Univers, DanInfo
2020
31. jan. – 02. febr.
Brøndbyhallen
DanInfo
15. – 16. febr.
Odense Congress Center
Aktiva Helse- og Sundhedsmesser
07. – 08. marts
Brønshøj
Krop & Sjæl Messen
Den, som har hjulpet Moorggan flest gange på
messerne, er Ulla Kvintel.
Både Ulla og Moorggan synes, det er inspirerende at
være en del af messerne:
”Folk kommer ofte med deres private sorger, og så
lytter vi og giver venlige råd eller ord med på vejen.
Ofte kommer vi tættere på folk på de små messer
end på de store, da der er mere ro og intimitet på
små messer”.
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Tak til alle jer, som stiller op for LNS og særlig tak til
Moorggan og Ulla, som gør et stort stykke arbejde
for at synliggøre LNS udadtil.
Arrangementer
Vi har som altid haft succes med afholdelse af
spændende arrangementer i Værløse Kirke.
I 2019 blev det med et par aflysninger til 4 foredrag:

Arrangementer
Arrangementerne fortsætter i Værløse med mange
spændende indslag.
Næste arrangement er planlagt til tirsdag d. 12. maj,
hvor Karin Siff Munck vil holde foredrag om
”Fødselsenergi og livsenergi er partnere hele livet”

”Fødselsenergi og livsenergi er partnere hele livet”
ved Karin Siff Munck
”Det musiske samfund - Grundtvig som
visdomstænker” ved Uffe Jonas

Alle arrangementer annonceres på www.Lns.dk
Vi har haft lidt lokale-problemer i årets løb, men
med god vilje fra kirken ser det ud til, at vi kan få lov
til at fortsætte afholdelse af foredrag på dette
dejlige sted.

”Dine geniale gener” ved Lars Mygind
”Hvad er EHS, EMF-stråling og 5G?” ved Pia
Hardenberg
I marts blev ”Dit intuitive selv i hverdagen” ved
Maya Fridan aflyst pga. faren for corona-smitte, og
det er indtil videre flyttet til d. 18. august.
Arrangementerne har igen været velbesøgte og
sikret LNS en god indtjening, så vi bl.a. kan holde
bladet kørende.
Vera og Steen Braase står for det store arbejde - tak
for det!
Også tak til Jørgen Olsen fra VitaBiosa, som hver
gang giver en hånd med i det praktiske.
Presse/medier og politikere
LNS ved Vera Marcher har henvendt sig til
politikerne og spurgt til deres holdning til 5G
problematikken, og hvorledes de har tænkt sig at
håndtere det.
Læs mere om det i NaturHelse nr. 2 og i nr. 3 2019,
hvor man også kan se de svar, vi fik.
www.Lns.dk opdateres løbende med sagens
udvikling.

Presse/medier og politikere
Vi vil fortsætte med at rette henvendelser til
politikere og pressen for at styrke og fremme
budskaberne og visionerne om vores værdier og
mål.
Høringssvar vil blive sendt når det er aktuelt.

Søren Refstrup har sendt et ÅBENT BREV
til sundhedsminister Magnus Heunicke:
”Kan man anvende naturlige stoffer til
kræftbehandling?”
Læs Sørens brev i NaturHelse nr. 3 2019
Efterfølgende har Sundheds- og Ældreministeriet
svaret, at ministeriet ”har noteret sig vores
overvejelser og forslag til forbedringer”.
I forbindelse med Knæk Cancers indsamling 2019
har vi informeret sponsorerne på lige fod med
sundhedsministeren om det alternative aspekt i
kræftbehandling, som vi synes får for lidt
opmærksomhed.
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Vi har bedt sponsorerne om at gennemlæse vores
forslag og muligheder fremført i vores åbne brev til
sundhedsministeren og dernæst vurdere, om de
finder disse relevante.
Vi har ikke modtaget noget svar.
Derudover, bringer vi, når det er relevant, links til
underskriftsindsamlinger i NaturHelse og på
www.Lns.dk.
Tusind tak til Søren, som altid står parat med et klart
formuleret skriv til politikerne, og Vera, der altid
holder sig ajourført og viderebringer sin viden til os
alle.
FORSKNING / PORTALEN FOR E-RESPONS
Mogens Ehrich har for flere år tilbage påbegyndt
programmeringen af et system kaldet "Portalen for
e-respons", som har det dobbelte formål at varetage
medlemsregistreringen for LNS og introducere en
forskning, som han mener vil være velegnet for den
alternative sektor.
Fremgangsmåden ved den kommende forskning er i
al sin enkelhed, at en klient besvarer et
spørgeskema før behandling og besvarer samme
spørgeskema igen efter behandling.
Hvis behandlingen har haft effekt, bør det vise sig i
en forskel mellem svarene.

FORSKNING / PORTALEN FOR E-RESPONS
Mogens Ehrich håber på, at forskningen får volumen
i årets løb.
Det er planlagt, at det første egentlige projekt skal
omfatte fem klinikker, der hver registrerer de
førstkommende ti nye klienter.
Det undersøges, om det kan kombineres med en
akkreditering af disse klinikker efter DDKMmodellen. Det er den, der akkrediteres efter i de
klinikker, der har ydernummer.
Hvis det går godt med de fem klinikker, kan vi i
næste omgang inddrage nogen flere.
Bagefter vil der være en udfordring i at
sammenregne de mange behandlingsresultater i
meta-analyser.
Som Mogens siger: ”Om det lykkes godt, kan vi kun
håbe på, for det er vist ikke prøvet før på den
måde.”

I 2019 er der kørt pilotprojekter sammen med et
panel af tre alternative forskerspirer.
Tak til Mogens for hans vedholdenhed gennem
mange år for at få denne løsning manifesteret.
Og tak til forskerpanelet: Gitte Retbøll, Anja Funder
og John Boel.
Deres løbende støtte og korrektur er afgørende for
at kunne nå i mål.
FORSIKRING
Vi takker Mogens for, at han har programmeret så
Portalen for e-respons kan administrere denne
ordning.

FORSIKRING
Det koster 700 kr/år at deltage i denne
gruppeforsikring. Så længe der ikke er registreret
skader under denne ordning, vil prisen forventeligt
forblive på samme niveau.
Vi vil fortsætte med at reklamere for den
fordelagtige forsikring
KODA GRAMEX
Koda har lovet, at prisen nu holdes i ro i en årrække.

KODA GRAMEX
Koda har i 2018 i samarbejde med en række andre
alternative foreninger gennemført en undersøgelse
af, hvor meget der typisk bruges musik i alternative
klinikker.
Koda har med afsæt i resultatet mere end fordoblet
prisen, og LNS er nødt til at følge med.
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PARAPLYFUNKTIONEN (tidligere kaldt FORUM FOR
KVALITETSUDVIKLING)
LNS's paraplyfunktion består i samarbejdet med
medlemsforeningerne.

PARAPLYFUNKTIONEN (, tidligere kaldt FORUM
FOR KVALITETSUDVIKLING)
Det er planen, at rådet skal udpege deltagerne ved
SRAB-møderne og ved NSK-møderne

Dette samarbejde har fungeret udmærket, bl.a.
derved, at formændene altid inviteres med til
bestyrelsesmøderne, men for at få en formaliseret
ramme om samarbejdet har bestyrelsen besluttet at
oprette et "Medlemsforeningernes LNS-råd".
Medlemsforeninger med mindst fem
terapeuter/behandlere/rådgivere inviteres til at
udpege en repræsentant til dette råd.
Rådet inviteres med til alle bestyrelsesmøder, hvor
der er emner af fælles interesse på dagsordenen.
INTERNATIONALT SAMARBEJDE – NSK (Nordisk
Samarbejdskomite for Komplementær- og
alternativ behandling)
I oktober 2019 afholdtes det årlige møde mellem de
skandinaviske landes repræsentanter for det
Nordiske samarbejdsudvalg for komplementær og
alternativ medicin – NSK.
Værtslandet var Danmark og mødet blev afholdt i
Fredensborg.
Deltagerne var organisationer for komplementær og
alternativ medicin i hvert nordisk land, som i dag
omfatter:
Kommittén for alternativ medicin (KAM) Sverige,
Norske Naturterapeuters Hovedorganisation (NNH),
Norge, Bandalag íslenskra græðara (BIG) Island, LKL
Centralförbundet for Naturmedicin (LKL) Finland,
Landsorganisationen NaturSundhedsrådet (LNS)
Danmark.
Lillian har skrevet et resume, som kan læses i
NaturHelse nr. 1 2020
Vi takker Lillian for at arrangere mødet og for
hendes arbejde i NSK!
SRAB – Sundhedsstyrelsens Råd for Alternativ
Behandling
Der har været afholdt 2 SRAB-møder:
2 møder i hvert af de 3 udvalg (Forskningsudvalget:
Mogens Ehrich, Internationalt Udvalg: Lillian Wong,
Rådgivende udvalg: Lillian Wong/Annette
Kurtzmann)
I 2019 beslutte SRAB at nedlægge hjemmesiden
SRAB.dk

INTERNATIONALT SAMARBEJDE – NSK (Nordisk
Samarbejdskomite for Komplementær- og
alternativ behandling)
Der vil igen i år være møde i NSK, hvor Lillian Wong
deltager.
Mødet afholdes i Island til efteråret.

SRAB – Sundhedsstyrelsens Råd for Alternativ
Behandling
Vi vil så vidt det er muligt arbejde med dialog og
indflydelse via vores medlemskab af SRAB
Det gælder på alle relevante sundhedsområder.

Bestyrelsen i LNS marts 2020
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