
Referat af generalforsamling i Blærekræftforeningen!!
Lørdag d. 30. april 2016 kl. 14. I KB' s hus på OUH, Kløvervænget 18, Odense.!!
Formanden Børge Tamsmark bød velkommen, hvorefter alle deltagerne præsenterede sig.!!
1.! Valg af dirigent mv.!!
John Redlef blev valgt som dirigent, og konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet.!
Birthe Møller Nielsen blev valgt som referent.!
JR og BMN fungerer som stemmetællere.!!
2.! Formandens beretning og godkendelse af denne!!
Formanden aflagde mundtlig beretning i henhold til den som bilag til indkaldelsen skriftlige 
udsendte. !
De manglende Opfølgningsprogrammer fra Regionerne blev drøftet. !
Formandens beretning blev godkendt.!!
3.! Regnskabsaflæggelse og godkendelse af samme!!
Kasserer Jan Holm aflagde regnskab for 2015.!
Årets resultat udviser et underskud på kr. 94.065,57,- hovedsagligt hidrørende fra det afholdte 
seminar i Kolding.!
Kapitalindestående pr. 31.12.15 udgør herefter kr. 590.159,31.!
Formanden redegjorde for, at formuen stammer fra en arv, som det i bestyrelsen er besluttet skal 
komme medlemmerne tilgode ved afholdelse af et årligt seminar,  sålænge pengene rækker.!
Regnskabet blev godkendt.!!
4.! Behandling af indkomne forslag!!
Der er kun indgået eet forslag om ændring af vedtægterne, - stillet af bestyrelsen.!
Formålet med de foreslåede vedtægtsændringer fremgår af den skriftlige beretning.!
Vedtægtsforslaget blev drøftet.!
Afstemningen gav 11 stemmer FOR og ingen imod ud af 13 stemmeberettigede.!
Forslaget blev vedtaget.!!!
5.! Fastlæggelse af kontingent og godkendelse af budget for 2016!!
Jan Holm gennemgik forslag til budget 2016 med samlede indtægter på 15.000 og udgifter på 
50.500 ( der afholdes ikke seminar i efteråret 2016, da dette er flyttet til foråret 2017).!!
Vedr.: Kontingent betaling:!
John spurgte til udgifterne ved at få indført kontingent betaling via PBS.!
Jan mener, at det vil være for dyrt og spild af penge.!
John foreslog at indlægge en venlig rykker, hvilket han gerne vil være behjælpelig med.!
Jan oplyste, at ingen er smidt ud (endnu).!
Budgettet blev godkendt.!!
6.! Valg af formand!!
Børge Tamsmark blev valgt!!!!



7.! Valg af 5-7 bestyrelsesmedlemmer!!
Formanden Børge Tamsmark  samt formanden for lokalforening Jylland Birthe Møller Nielsen er 
fødte medlemmer af bestyrelsen.!!
Jan Holm og Frank Reinholdt blev genvalgt.!!
Jan Erik Christiansen, Vipperød blev valgt til bestyrelsen.!!
Bestyrelsen består herefter af 5 medlemmer, - alle valgt frem til næste generalforsamling foråret 
2017.!!
Jan Hansen fra Nyborg blev valgt som suppleant for samme periode.!!
8.! Valg af 2 revisorer samt suppleant!!
Jane Kristiansen og Carsten Elgstrøm blev valgt som revisorer!!
Der blev ikke valgt suppleant!!
9.! Eventuelt!!
John oplyser, at Facebook gruppen fungerer fint og at den gode tone overholdes!
Hans Strunge tilbød sig som yderligere kontaktperson på Fyn.!
Der var ikke yderligere til eventuelt!!
Formanden takkede dirigenten og afsluttede generalforsamlingen kl. 15.40.!!
Som referent:!!
Birthe Møller Nielsen!!!!!!


