
Referat fra generalforsamling i Blærekræftforeningen den 24. april 2022 

Deltagere: 39 

1. Valg af dirigent og stemmetæller. 

Jess Steen Hansen blev valgt til dirigent og Poul Johnsen og Wilhelm Schultz blev 

valgt som stemmetællere  

Jess Steen Hansen kunne konstatere at generalforsamlingen var lovlig indkaldt.  

 

2. Bestyrelsens beretning og godkendelse af denne. 

Formand Børge Tamsmark gennemgik den udsendte skriftlige beretning. Der henvises 

derfor til fremsendte beretning.  Der var følgende kommentarer til beretningen: 

Der noteres en historisk gennemgang af Blærekræftforeningen på hjemmesiden. 

Der laves et oplæg på facebook af foreningens arrangementer, med henvisning til 

hjemmesiden, da facebook har ca. 417 brugere og nogle kunne eventuelt være 

interesseret i af melde sig ind i foreningen. 

Beretningen blev enstemmigt vedtaget.  

3. Fremlæggelse af regnskab og godkendelse af dette  

Kasserer Jan Holm fremlagde regnskaber for 2021 

Regnskaberne blev herefter enstemmig godkendt.  

4. Godkendelse af budget og forslag til kontingent for næste regnskabsår  

Jan Holm fremlagde budget for 2022. 

Budgetterne blev vedtaget og kontingent forbliver uændret. 

 

Jan Holm meddelte, at alle problemer med Nordea er på plads og foreningen har fået 

ny konto. 

 

5. Behandling af indkomne forslag. 

 

Ingen forslag. 

 

6.  Valg af bestyrelse for blærekræftforeningen. 

 

Følgende er valgt til bestyrelsen: 

 

John Redlef valgt til 2024 

Jess Steen Hansen valgt til 2023 

Jan Holm valgt til 2023 

Frank Reinhold valgt til 2023 

Per Møller valgt til 2023 

Leo Hansen, valgt til 2024 



Anna Lund valgt til 2024 

 

Suppleanter 

 

Lis Møller valgt til 2024 

Poul Johnsen valgt til 2024 

 

Bestyrelsen vil efterfølgende på et bestyrelsesmøde konstituerer sig. 

 

7. Valg af 2 revisorer og revisorsuppleant 

 

Jane Kristiansen valgt som revisor 

Hanne Paarup valgt som revisor 

 

Jørgen Møller valgt som revisorsuppleant          

 

Tillykke med valget til alle 

 

 

8. Eventuelt 

 

Fordeling af brochurer: 

Århus og Herning, (Gødstrup) af Per Møller 

Svendborg af Bent Jespersen 

Odense af Poul Johnsen 

København af Jess Steen Hansen og Jan Holm 

 

Generalforsamlingen blev afsluttet i god ro og orden – Tak for denne gang, vi ses til 

næste år.  

 

 

 

København den 24. april 2022 

 

Referent: Jette Reinhold    

  

 

d.                                  godkendt af dirigent Jess Steen Hansen 

 


