
    

 

Referat af ordinær generalforsamling i HjernetumorForeningen, lørdag den 5. marts 2016 

Generalforsamlingen blev afholdt på Kræftens Bekæmpelse, Kløvervænget 18, 5000 Odense C 

 
Dagens program så således ud:  
11.30 – 12.15  Ankomst og sandwich 
12.15 – 13.45  Generalforsamling 
14.00 – 15.00  Neurokirurg Bo Halle, OUH holder oplæg med titlen: Igangværende forskning - herunder 

ny behandling - intracellulær strålebehandling til glioblastomer.  

15.00 – 15.30  Spørgsmål og fri debat sammen med kaffe, the og kage 

15.30 – 16.00  Konstituerende møde og fastsættelse af næste bestyrelsesmøde. 
 
Inden generalforsamlingen gennemføres en kort præsentationsrunde 
  

Dagsorden:  
1. Valg af dirigent 

Trine Hansson udpeges som dirigent. Hun konstaterer efterfølgende at indkaldelse er udsendt rettidigt og at 
regnskabet for 2015 ligger på hjemmesiden som annonceret. 

 
2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år  

Formand Bitten Næsted Hansen femlægger bestyrelsens beretning. Beretningen kan læses på hjemmesiden. 

 
3. Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år samt godkendelse heraf  

Kasserer Jørn Andersen gennemgik regnskabet for 2015. Vi har i 2015 fået ny revisor, Bent Frandsen og 
også ny ekstern revisor Bent Stendahl, som begge har godkendt regnskabet. Forsamlingen godkender 

regnskabet. 

 
4. Fremlæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent for næste regnskabsår 

Kasserer Jørn Andersen fremlægger foreningens budget for 2016 som godkendes. Kontingentet fastholdes 
på de nuværende beløb. 

 
5. Behandling af indkomne forslag  

Der er ikke indkommet nogle forslag til generalforsamlingen. 

 
6. Valg til bestyrelsen i henhold til § 6  

På valg er følgende personer: 
Bestyrelsesmedlem og formand Bitten Næsted Hansen - genopstiller ikke 

Bestyrelsesmedlem Trine Hansson  - genopstiller  

Suppleant Anne Sølvbjærg - genopstiller ikke 
Revisor Bent Frandsen - genopstiller  

Revisorsuppleant Anne Lene Pugholm - genopstiller 
 

Trine Hansson blev genvalgt og Line Lüchow blev valg til bestyrelsen. Winnie Petersen blev valgt til 

suppleant. Bitten Næsted Hansen fik overrakt blomster og en lille gave som tak for sit store arbejde med 
opstart af foreningen i 2010 og som formand siden foreningens start som netværk i 2011. Bitten Næsted 

Hansens arbejde har sat sig synlige spor i foreningen, ikke mindst i form af den håndbog til 
hjernetumorpatienter der præsenteres på Hjernetumordagen 2016. 

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

Bent Frandsen og Anne Lene Pugholm blev genvalgt som henholdsvis revisor og revisorsuppleant. 



 
8. Eventuelt  

Der er tid til spørgsmål og svar: Det er både tilladt og en god ide at inddrage eksterne konsulenter / 

psykologer i forbindelse med samtaler i netværksgrupperne.  
Det er altid en god ide at tage en bisidder med forstand på sociale love og regler, med til møder på både 

hospital og kommune. Det vanskelige er at finde en sådan ressourceperson. På socialstyrelsens hjemmeside 
kan man finde en regionalt inddelt liste over hjerneskadekoordinatorer på voksenområdet: 

http://socialstyrelsen.dk/handicap/hjerneskade/hjerneskadekoordinatorer/voksenomradet 
 

 

For referat  
Karen Risgaard 

 

Efter generalforsamlingen konstituerede den nye bestyrelse sig således: 

Karen Risgaard, formand 

Line Lüchow, kasserer 

Jørn Andersen, bestyrelsesmedlem 

Trine Hansson, bestyrelsesmedlem 

Trine Salbøg Kristensen, bestyrelsesmedlem 

 

Suppleanter:  

Winnie Petersen, suppleant 

Anne-Merete Sand, suppleant 

 

 


