
    

                                                                                                                                                                                        

Referat af ordinær generalforsamling lørdag den 21. marts 2015 
Generalforsamlingen afholdtes på Kræftens Bekæmpelse, Kløvervænget 18, 5000 Odense C 

 

Generalforsamlingen blev indledt med en let frokost for de fremmødte.  
 

Formand Bitten Næsted Hansen byder velkommen og indleder generalforsamlingen. Der var 10 deltagere på 
generalforsamlingen, ud over bestyrelsens 4 deltagende medlemmer: Bitten Næsted Hansen, Jørn Andersen, 

Karen Risgaard og Trine Hansson. Der var afbud fra Trine Salbøg Kristensen og suppleant Anne Sølvbjærg.   
 

Dagsorden til generalforsamlingen:  

1. Valg af dirigent 
2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år  

3. Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år samt godkendelse heraf  
4. Fremlæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent for næste regnskabsår 

5. Behandling af indkomne forslag  

6. Valg til bestyrelsen i henhold til § 6  
7. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant i henhold til § 8  

8. Eventuelt  
 

ad.1 

Trine Hansson vælges til dirigent, og hun konstaterer, at der er indkaldt rettidigt til generalforsamlingen i 
henhold til vedtægterne.  

 
ad.2 

Formand Bitten Næsted Hansen fremlægger bestyrelsens beretning. Beretningen medsendes referatet fra 
generalforsamlingen.  

Specielt medførte fremlæggelsen omkring pårørendeseminaret spørgsmål og diskussion om årsager og mulig 

løsning af problemet med for få deltagere til seminaret, som betyder, at seminaret er i fare for at blive 
aflyst.  

Et andet punkt som gav anledning til spørgsmål og diskussion var 2 bestyrelsesmedlemmers deltagelse i 
folkemødet for at erfare, om det er et godt forum for markedsføring af foreningens eksistens og arbejde. Vi 

har stort behov for flere medlemmer, hvilket gav anledning til mange spørgsmål og forslag. Mulige tiltag for 

at hverve flere medlemmer flyttes ned under eventuelt.  
Beretningen godkendes af forsamlingen.  

 
ad.3 

Kasserer Jørn Andersen fremlægger det fremsendte regnskab. Saldo ved årets udgang var 80.422 kr. 
Regnskabet godkendes af forsamlingen.  

 

ad.4 
Kasserer Jørn Andersen fremlægger budgettet for 2015.  

Af store poster er færdiggørelse af "Håndbog for patienter med hjernetumor", møde på landsplan for 
tovholder/kontaktpersoner i efteråret, Folkemøde på Bornholm, pårørendeseminar og bestyrelsesmøder. 

De tildelte midler fra fonde og KB er enten dedikeret til patienthåndbogen eller pårørendeseminaret, udover 

at KB’s midler alle er øremærkede til specielle aktiviteter.   
 

Kontingentet fastholdes på henholdsvis 250 kr. for personligt medlemskab, 350 kr. for 
husstandsmedlemsskab og 200 kr. for støttemedlemskab.  

Fremover vil der ud over kvittering for indmeldelse i foreningen, også blive sendt kvittering for indbetaling af 
kontingent. Der vil ligeledes blive sendt reminder til medlemmet, hvis der går mere end en måned fra 

indmeldelse i foreningen til betaling af kontingent. Foreningens sekretær står for dette.  



 
ad.5 

Bestyrelsen foreslår nedenstående afsnit indsat i vedtægterne under § 8 for at præcisere intern revisor og 

revisorsuppleants opgave, samt for at foreslå fremtidig brug af autoriseret ekstern revisor.  
 

"Intern revisor og revisorsuppleant vælges hvert år på generalforsamlingen. Revisorsuppleant træder ind i 

tilfælde af intern revisors forfald. Ved afslutning af hvert regnskabsår forelægges regnskabet for en af 

bestyrelsen valgt autoriseret ekstern revisor til påtegning". 

ad.6 

Karen Risgaard bliver genvalgt 
Jørn Andersen bliver genvalgt 

Trine Kristensen bliver genvalgt 
Anne Merete Sand vælges som suppleant. Anne Merete er patient og har i mange år været socialrådgiver på 

sygehus. Har desuden arbejdet som konsulent for region og kommuner i forbindelse med patientudskrivelse.  

Anne Merete bor i Hedensted.  
 

ad.7   
Bent Frandsen vælges som intern revisor, Anne Lene Pugholm genvælges som revisorsuppleant. Bent 

Frandsen er pårørende og arbejder som revisor. Er i øvrigt frivillig økonomisk rådgiver i andet foreningsregi.  
Bent Frandsen bor i Herning. Anne Lene Pugholm er pårørende og bosiddende i Aalborg.  

 

ad.8  
Tore Sand påpeger, at for ham er foreningens synlighed det vigtigste. Vi skal blive bedre til at få 

arrangementer i avisen, synligt på hjemmesiden og om muligt i TV. Hjemmesiden skal være mere interaktiv 

og opdateres hurtigt med nyheder. Det påpeges af flere, at Facebook også er et godt forum for deling af - 

gode - historier.  

Alle bliver mindet om, at et medlemskab er en god gaveide til fødselsdage og jul. Forsamling er enige om, at 

alle vil arbejde på, at medlemstallet fordobles i 2015, hvilket lykkes, hvis nuværende medlemmer hver 

skaffer et nyt medlem. Det skal hermed være generalforsamlingens opfordring til alle!  

Efter generalforsamlingens afslutning holdt fysioterapeut og PhD. Anders Hansen foredrag med titlen: 

"Fysisk træning efter operation for hjernetumor". Et interessant foredrag som indikerer, at selv hård 

fysisk træning klares rigtig godt også kort tid efter operationen. Anders havde en af projektdeltagerne, 

Michael med, så forsamlingen både kunne se og høre fra ham, hvordan han oplevede at deltage i træningen 

samtidig med strålebehandling og kemoterapi. 

 Mødet sluttede med kaffe, kage og fri snak og ingen havde travlt med at komme hjem. 

 

Bestyrelsen konstituerede sig således: 

Formand Bitten Næsted Hansen 
Kasserer Jørn Andersen 

Sekretær Karen Risgaard 
Bestyrelsesmedlem Trine Hansson 

Bestyrelsesmedlem Trine Salbøg Kristensen 
1. suppleant Anne Sølvbjærg 

2. suppleant Anne Merete Sand 

 
For referat 

Karen Risgaard 
Sekretær for HjernetumorForeningen 

                                         


