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Referat af generalforsamling den 8. marts 2014 
Sted: Musholm Bugt Feriecenter, Musholmvej 100, 4220 Korsør.  
 

Deltagere: Bitten Næsted, Jørn Andersen, Karen Risgaard, Trine Salbøg Kristensen og 
Trine Hansson (alle fra bestyrelsen) 
Lars Ole Hansson (pårørende), Britta Fuhlendorff (støtte- og fagperson) fra Vejle. 

 

 
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 Jørn vælges til dirigent, og konstaterer at dagsorden er udsendt i rette tid med de i 
vedtægterne fastlagte punkter.  
Regnskab og budget er dog ikke udsendt rettidigt pga sygdom hos kassereren. 
 
ad. 2 Bitten fremlægger bestyrelsens beretning om det forløbne år i forhold til 
foreningens formål. Takker først for en dedikeret indsats fra alle aktive i foreningen, hvor 
hun også beklager, at der fortsat er stort personsammenfald på flere af posterne. Det er 
alt andet lige med til at begrænse foreningens aktivitet når foreningsarbejdet skal 
kombineres med familie og fuldtidsarbejde.  
Der er heldigvis  tilkommet nye aktive personer, hvilket afspejler sig i øget aktivitet i 
forhold til specielt netværksgrupper, hvilket netop var et fokuspunkt for årets aktivitet. Der 
er lige nu 7 aktive grupper for både pårørende og patienter (Hovedstaden, Århus, Aalborg, 
Sønderborg) og 2 under planlægning i henholdsvis Esbjerg og Vejle. Vi mangler fortsat 
aktive personer på Sjælland og Fyn til opstart og tovholder for lokale netværksgrupper.  

Der har været afholdt 5 temamøder på landsplan, undr halvdelen af hvad der blev afholdt 
sidste år. Der arbejdes i Region Midtjylland på oprettelse af en blog som interaktiv 
kommunikationsplatform. 

Bestyrelsen har afholdt 3 bestyrelsesmøder, hvor suppleanterne som noget nyt har 
deltaget. Dette vil også være tilfældet fremover.   

Hjemmesiden har haft 10.391 unikke sidevisninger det sidste halve år, hvilket betyder at 
der er et stigende antal personer, der har besøgt hjemmesiden. Det er derfor vigtigt at 
hjemmesiden fortsat er opdateret og giver de rette informationer. 

Bestyrelsens medlemmer/kontaktpersoner har deltaget i flere personalemøder og 
arrangementer i hospitalsregi, hvor der er oplyst om foreningens arbejde, og bestyrelsens 
sekretær har deltaget i en international konference i USA. Denne tur gav dels viden om 
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ensartet behandling af hjernetumorer verden over uanset geografi, dels en styrket kontakt 
til den svenske og norske forening.   

Der blev også i 2013 afholdt en succesfuld Hjernetumordag med deltagelse af 500 
mennesker.   

Bestyrelsen har arbejdet med logo til foreningen gennem hele året. Logoet præsenteres 
på Hjernetumordagen i 2014.  

Bestyrelsen har ønsket at udarbejde en håndbog til alle tumorpatienter. Der er nedsat en 
redaktionsgruppe, og der er påbegyndt ansøgning af fondsmidler til produktion af denne.  

Vi vil i 2014 og 2015 fortsat arbejde for flere netværksgrupper, temamøder og som noget 
nyt afholdelse af weekends for medlemmer af foreningen. 

Vi vil fremover arbejde på at få ambassadører og en protektor for foreningen, og vi vil 
arbejde for et tættere samarbejde med hjernesagen og hjerneskadeforeningen.  

Vi skal også fortsat arbejde på at få flere medlemmer, og gerne flere medlemmer, der vil 
yde en aktiv indsats for foreningen. I slutningen af 2013 var der 215 medlemmer, 180 
ordinære og 35 støttemedlemmer. I løbet af 2013 var tilgangen af medlemmer 74 
ordinære medlemmer og 14 støttemedlemmer. Medlemstallet er d.d. 61, hvilket 
sandsynligvis skyldes manglende mulighed for at betale via PBS - fornyelse af medlemskab 
er fortsat en aktiv handling. Der arbejdes på at ændre dette fremover.    

Vi forventer og håber at medlemstallet vil stige i forbindelse med afholdelse af 
Hjernetumordagen 2014. 

Beretningen godkendes af forsamlingen. 

 

ad. 3 Da kassereren har meldt fra pga sygdom, fremlægges regnskabet af Jørn og Bitten i 
fællesskab.   

Regnskabet godkendes.  

 

ad. 4 Der budgetteres i 2014 med stort set de samme aktiviteter som i 2013, - 
netværksgruppemøder og 3 temamøder i hver region, suppleret med mulig deltagelse i 
folkemødet på Bornholm. Der er modtaget 260.000kr fra Roche, 125.000 kr fra Den A.P. 
Møllerske Støttefond, og Medac har givet 10.000 til afholdelse af Hjernetumordagen. 
HjernetumorForeningen bidrager til Hjernetumordagen med knap 70.000kr.  

Der er modtaget donationer til Håndbogen i form af 125.000kr fra Den A.P. Møllerske 
Støttefond, 10.000kr fra Medac og 50.000kr fra Roche.  

  

Kontingentet fastholdes på 250 kr for ordinært medlemskab og 200 kr for 
støttemedlemskab. Der indføres et husstandsmedlemskab på 350 kr. Bitten afklarer med 
KB hvordan et sådant medlemskab tæller i deres system. Der blev diskuteret, hvorvidt der 
skulle indføres et lavere kontingent for førtidspensionister/pensionister og studerende, 
men dette blev fravalgt på nuværende tidspunkt. Det vigtigste er, at vi fremover får det 
gjort nemmere at betale og helst gennem PBS.   

 

ad. 5 Der er ikke indkommet nogen forslag. 
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ad. 6 Bitten genvælges som formand, Trine Hansson træder ind i bestyrelsen, og Anne 
Sølvbjærg , bosiddende i Region Midtjylland bliver valg som suppleant. Anne har på 
forhånd tilkendegivet sit ønske om indtrædelse i bestyrelsen, men måtte desværre melde 
afbud til generalforsamlingen. Det var ikke muligt at få posten som 2. suppleant besat.  

 

ad. 7 Revisor og revisorsuppleant genopstiller og genvælges.  

 

ad. 8. Intet emne.  

 
 

Karen Risgaard 

Sekretær i HjernetumorForeningen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


