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Jagten på det umulige
Drømmen om helbredelse og den effektive behandling 
kender alle DFFs medlemmer og første gæst på årets ge-
neralforsamling var Mikkel Salling Holmgaard, der på 
mange måder har gjort det umulige. Mikkels historie er 
både voldsom og livsbekræftende på én gang. Stukket 
ned en kold aften i marts 2006, mens han forsøgte at 
redde en gymnasiekammerat fra et voldsomt overfald. 
Kammeraten mistede sit liv, men Mikkel overlevede på 
trods af hans svære skader og stort blodtab. Det blev 
starten på næsten ti års kamp for at komme tilbage få 

det liv han gerne vil leve. Meget få troede på, at Mikkel 
kunne træne sin ødelagte venstre arm og indtil han knal-
dede en basketball ind i hovedet på fysioterapeut, Karsten 
Ekmann, var der ingen hjælp at hente. Basketballen og 
Mikkel fik åbnet Karsten Ekmanns øjne og det blev star-
ten på et årelangt samarbejde mellem de to mod det 
umulige.

Det er kun virkeligheden, der står i vejen 
for miraklerne
Det, der gjorde forskellen var Karsten Ekmanns og Mik-
kels indgang til genoptræningen. „Det er dig, der er eks-
perten på din skade, sagde Karsten til mig“, fortæller Mik-
kel Salling Holmgaard. Og det er filosofien, der har med-
ført mirakler. Fra en venstre arm, der sad forkert og ikke 
kunne bruges er der i dag kun én muskel i armen, som 
Mikkel ikke kan bruge. Mikkels kamp har været en kamp 
mod virkeligheden, men han er fast besluttet på, at det 
ikke er smerterne, der skal afgøre om han får et godt liv. 
„Det er kun virkeligheden, der står i vejen for miraklerne“, 
siger han. Men når man hører Mikkels historie, så forstår 
man også, at det i virkeligheden ikke er mirakler. Det er 
viljestyrke og en indædt tro på, at man selv definerer sin 
egen historie. „Det har ikke en skid med mirakler at gøre. 
Det handler om hårdt arbejde“, siger Mikkel Salling Holm-
gaard med den slagfærdighed, der er så karakteristisk for 
hans fortællestil og som måske er det stærkeste udtryk 
for den livskraft, der brænder i ham, og som har gjort det 
umulige muligt. 

DFF 25 år

På vej mod 
      fremtiden
 Af Mark Sinclair Fleeton, redaktør

Generalforsamlingen lørdag den 28. maj 
2016 var skelsættende på mere end en 
måde. DFF fejrede sit 25 års jubilæum, 
men samtidigt var det en markering af, 
at foreningen er parat til at gå ind i frem-
tiden, som en „voksen“ og professionel 
forening. Der blev tid til både inspiration 
med Mikkel Salling Holmgaard fra The 
Back To Life Project og dialog omkring 
hvor foreningen er og hvor den skal hen 
i fremtiden. 
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DFF på vej mod fremtiden
Mikkels historie er også den historie, som DFF gerne vil 
fortælle: at det er muligt at opnå det gode og ikke mindst 
værdige liv på trods af andres forventninger. At du kan 
vælge om det er smerterne eller dig selv der skal styre dit 
liv. Og ikke mindst, at du er eksperten på din sygdom. 
Det var også et af hovedtemaerne i den efterfølgende dia-
log omkring DFFs nutid og fremtid. Charlotte Rosenberg 
var anden gæst på generalforsamlingsdagen og sammen 
med hende stod der dialog og summen i grupper på pro-
grammet. Under overskrifterne „Det værdige liv“, „Enga-
gement“, „Retssikkerhed“, „Medlem i fremtiden“, „Fortæl-
ling“, „Pårørende og det gode liv„ og „Folketing“ begav 
medlemmerne i små grupper på 3-5 personer ud på en 
rejse mod DFFs fremtid. 

Synlighed, viden og fællesskabet 
Under Charlottes kyndige ledelse kom diskussionerne vidt 
omkring i grupperne. Centralt for mange var anerkendel-
se, men ikke mindst anerkendelsen af, at man selv er 
ekspert på sin egen sygdom. Så udover at man har brug 
for anerkendelse af sygdommen fra omverdenen, så har 
man i lige så høj grad brug for en anerkendelse af, at man 
er den der bedst kender sig selv og sine egne evner. 
Samtidigt er det en personlig anerkendelse af, at man 
også selv har en opgave i at tage ansvaret for sit eget liv. 
Derfor var der også en klar opfattelse af, at foreningen 
skulle levere den viden, der gjorde dette muligt gennem 
sine kurser, hjemmeside og medlemsblad. Foreningen skal 
også arbejde for endnu større synlighed af fibromyalgi i 
offentligheden for at varetage de ramtes interesser på det 
politiske plan. Kommunerne er for mange det politiske 
knudepunkt for deres kontakt med det offentlige og be-
slutningstagerne og derfor skal det kommunale og det lo-

kale også være i fokus for foreningens arbejde. Mange 
medlemmer har også en forståelse af DFF som en lokal 
forening. Det er i det lokale fællesskab man mødes, deler 
erfaringer, får ny viden om sygdommen og bruger hinan-
den til at opnå et bedre liv. 

En blomstrende forening
Med formand Søren Harboes evner ud i kulissebygning 
lykkedes det for generalforsamlingen, at lade DFFs logo 
springe ud og stå som en blomst i fuldt flor med alle med-
lemmernes ønsker og visioner for foreningens fremtidige 
arbejde. Medlemmernes tanker om det bedste ved for-
eningen og deres ønsker til fremtiden blev sat på blade og 
kronblade, der blev sat på en ca. tre meter høj fysisk re-
præsentation af logoet. Den blomstrende dialog vil uden 
tvivl være med til at bane vejen for DFFs næste 25 år og 
derudover. Samtidigt vidner det om en forening, hvor 
medlemmer og ansatte ikke er bange for at jage det tilsy-
neladende umulige og dermed bane vejen for at opnå mi-
rakler.

Udmøntningen af visionerne
Allerede efter en kort pause skulle visionerne udmøntes i 
noget konkret. Ved den formelle del af generalforsamlin-
gen skulle vælges en kasserer og to hovedbestyrelses-
medlemmer. Tre af foreningens ildsjæle og drivkræfter 
gennem mange år modtog genvalg. Merete Hornecker 
som kasserer og Else Hansen og Bente Stisen som hoved-
bestyrelsesmedlemmer. Men inden generalforsamlingen 
skulle tage stilling til hovedbestyrelsens sammensætning, 
fremlagde formand Søren Harboe bestyrelsens arbejde 
for generalforsamlingen i form af den mundtlige beret-
ning. I forlængelse heraf fremlagde sekretariatschef Judi 
Olsen regnskabet og budgettet for 2016. 

DFF 25 år
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En beretning om en fremgang og fællesskab
Formanden lagde i sin beretning vægt på at den professi-
onelle forening er troværdig og en stor del af denne tro-
værdighed bygges på orden i økonomien. Derfor har sær-
ligt sekretariatschef Judi Olsen arbejdet hårdt for at få 
budgettet og regnskabet til at harmonere og det er lykke-
des. Troværdigheden er afgørende, hvis vi skal levere den 
ydelse, som medlemmerne efterspørger. Vi har arbejdet 
meget med den digitale kommunikation, der skal være 
med til at synliggøre foreningen som en professionel or-
ganisation udadtil. Indadtil har vi altid lagt vægt på råd-
givningen og mange frivillige lægger et stort arbejde her. 
Vi har også fokus på de lokale grupper, der udfører et vig-
tigt stykke arbejde. Vi har rigtig mange og gode kursus-
tilbud, men vi har måske fået uddannet så mange, at det 
kan være svært at opretholde det høje antal gennemførte 
kurser. 2015 gennemførte vi 17 kurser ud af 24 planlagte.

Endnu større synlighed
Der er forsat et stort behov for at sætte fokus på fibro-
myalgi og ikke mindst foreningens arbejde. Vi arbejder 
med synlighed på digitale medier. Vi har fx fået bragt 
flere debatindlæg på Altinget.dk, der læses af mange 
kommunale beslutningstagere og dermed udbredt kend-
skabet til fibromyalgi på den front. Vi arbejder med vores 
lobbyarbejde blandt både medier, beslutningstagere, i 
forskningsmiljøer mv. Vi har i 2015 taget hul på en rigtig 
god dialog med flere kommuner. Vi har forbindelser in-
denfor forskning og behandling, men arbejder på at udvi-
de vores netværk også på dette område. 

Balancekunst med fremtidsperspektiver
I forlængelse af beretningen fremlagde sekretariatschef 
Judi Olsen regnskab for 2015 og budget for 2016. Også 
disse er en fortælling om en forening i fremgang. Der er 
stor sammenhæng mellem budget og regnskab for 2015. 
Det er opnået ved, at holde udgifterne i stramme tøjler og 
kun på det administrative område har udgifterne overste-
get det budgetterede. Til gengæld er udgifterne på alle 
andre områder holdt under det budgetterede. Når forenin-
gen alligevel kommer ud af 2015 med et underskud, så 
skyldes det en bevidst beslutning fra hovedbestyrelsens 
side. En beslutning om et samarbejde med telemarketing 
virksomheden Kobborg Konsult, der på kort sigt betyder 
udgifter, men på lang sigt vil betyde større indkomst bla. 
på grund af større kontingentindtægter og donationer.

Anerkendelsen af de pårørendes 
store betydning
For yderligere at styrke foreningen fremlagde hovedbe-
styrelsen forslag om nye vedtægter for foreningen. De 
gamle vedtægter var i høj grad et udtryk for den historie, 
som DFF har været igennem. Men med et fokus på en 
handlekraftig og succesfuld fremtid for forening er det 
også naturligt, at vedtægterne forenkles og gøres tidssva-
rende. Centralt for denne opdatering var også en nydefi-
nering af begrebet fibromyalgiramt. Hvor begrebet tidlige-
re kun har omfattet en person med diagnosen fibromyal-
gi, så har generalforsamlingen nu valgt at udvide begre-
bet til også at omfatte pårørende til mennesker med 
fibromyalgi. Den vigtigste konsekvens af ændringen er, 
at de pårørendes rolle som medlemmer af foreningen i 
højere grad anerkendes og deres mulighed for deltagelse 
i foreningens arbejde styrkes.

Konsolidering, fremgang og nye 
muligheder
Med det store engagement og det gode humør, som med-
lemmerne lagde for dagen, var vi gået mere end en halv 
time over den programsatte tid, da dirigenten, Ulla Trøj-
mer fra Dansk Handicapforbund, endeligt kunne takke 
forsamlingen for god ro og orden. Sekretariatschef Judi 
Olsen betegnede budgettet for 2017 med ordene konsoli-
dering, fremgang og nye muligheder. Og med et strejf af 
Mikkel Salling Holmgaards mirakler og billedet af et blom-
strende DFF-logo, synes det måske at være en betegnen-
de overskrift for generalforsamlingen 2016 og for en lys 
og handlekraftig fremtid for DFF. 
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Læs mere:
Du vil kunne læse om de blomstrende tanker på ge-
neralforsamlingen på vores hjemmeside inden alt for 
lang tid. Du kan også finde bestyrelsens beretning 
på hjemmesiden og hvis du vil læse mere om Mikkel 
Salling Holmgaard og Projekt Back To Life kan du 
gøre det på www.mikkelsallingholmgaard.com og på 
Facebook. Referatet fra Generalforsamlingen 2016 
vil blive offentliggjort på hjemmesiden og i det 
næste nummer af Fibromyalgi.dk.




