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REFERAT AF 7. ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BLÆREKRÆFTFORENINGE 

AFHOLDT D. 22. APRIL 2015 PÅ SKEJBY SYGEHUS. 

 

Formanden bød velkommen og foreslog som dirigent John Redlef som blev valgt med aklamation. 

Herefter startede mødet iflg. dagsordenen. 

Dagsorden: 

1. Valg af stemmetællere: Bente Bloch og Per Hummelgaard blev  foreslået og valgt. 

2. Bestyrelsens beretning: Beretningen, som var udsendt skriftligt til alle foreningens medlemmer inden 

mødet, blev forelagt mundtligt af formanden. Beretningen indeholdt bl.a. omtale af to af foreningens 

udgiftstunge arrangementer nemlig: Det årlige seminar og deltagelse i folkemødet på Bornholm. 

Beretningen blev enstemmigt vedtaget. Beretningen vil blive lagt på hjemmesiden 

3. Regnskabsaflæggelse og godkendelse af regnskabet: Foreningens kasserer Jan Holm forelagde og 

kommenterede regnskabet for 2014. Regnskabet udviste et underskud på kr. 76.186 beroende især på 

udgifter til aktiviteter på kr. 118.612, driften udgjorde således alene kr. 13.706. Foreningens formue er 

således reduceret med kr. 76.186 og er pr.01/01 2015 på kr. 684.224. 

Regnskabet er revideret og underskrevet af foreningens 2 revisorer. Regnskabet blev enstemmigt 

godkendt og Jan modtog ros for sit store arbejde. Regnskabet lægges på foreningens hjemmeside. 

4.Behandling af indkomne forslag: Der var indkommet tre forslag alle omhandlende en revision af 

vedtægterne. Forslagene udsendt til alle medlemmer. Dirigenten valgte at sætte det mest vidtgående 

forslag til afstemning. Dette blev enstemmigt vedtaget dog således at de to andre indkomne forslag 

skulle indgå i den samlede revision af vedtægter. 

Det vedtagne forslags ordlyd:  Der annmodes om generalforsamlingens tilslutning til at nedsætte et 

mindre udvalg,der skal fremkomme med forslag til sanering af foreningens vedtægter. Hensigten med 

arbejdet er at bringe vedtægterne i overensstemmelse med foreningens virke og organisation. 

Udvalget består af  Birthe Møller Nielsen og Svend Erik Povelsen. Det forventes, at der kan fremlægges et 

forslag til reviderede vedtægter i efteråret 2015. 
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5. Fastlæggelse af kontingent og godkendelse af budget for 2015: Jan Holm forelagde budgettet, som 

igen vil munde ud i et underskud. Da foreningens formue fortsat er af væsentlig størrelse blev forslaget 

til kontingent fastholdt på kr. 150. 

Budget og forslag til kontingent blev vedtaget. Budgettet vil blive lagt på hjemmesiden 

6. Valg af formand: Børge Tamsmark blev genvalgt. 

7. Valg af 5 – 7 bestyrelsesmedlemmer plus 2 suppleanter: Der skulle vælges 5 bestyrelsesmedlemmer. 

Børge Tamsmark og Birthe Møller Nielsen indgår som fødte medlemmer henholdvis som formand for 

bestyrelsen og formand for den jyske lokalforening.  

7 medlemmer stillede op til valg. Følgende 5 blev valgt: Jan Holm, Frank Reinholdt, Marianne  Widstrup, 

Svend Erik Povelsen og Per Hummelgaard. 

Som suppleant valgtes: Hanne Paarup og Birgit Søndergaard. 

8. Valg af revisorer: Jane Kristiansen og Carsten Elgstrøm blev genvalgt. 

9. Evt. Intet at bemærke. 

Formanden takkede dirigenten for god mødeledelse og mødet sluttede ca. 20.45 

 

Referent: Børge Tamsmark                                                            Dirigent: John Redlef. 

 


