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Referat fra generalforsamling i Blærekræft Foreningen den 02 

april 2017 

1. Valg af dirigent og stemmetæller. 

Leo Hansen blev valgt til dirigent og Ole Busk-Jepsen og Per Møller blev valgt som 

stemmetællere 

Leo Hansen Kunne konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indkaldt. 

2. Bestyrelsens beretning 

Formand Børge Tamsmark gennemgik den udsendte skriftlige beretning. Der henvises derfor 

til fremsendte beretning.  

Der er en enkelt tilføjelse til beretningen. Birthe Møller Nielsen deltog også på Folkemødet på 

Bornholm 2016, hvilket ikke fremgår af den skriftlige beretning. 

Der blev sat spørgsmålstegn vedr. Blærekræft Foreningens tilslutning til Danske 

Kræftpatientforeninger – dels pg.a. Kræftens Bekæmpelses modstand mod foreningen, dels 

p.g.a. sponsorater fra og samarbejde med diverse medicinalfirmaer. Børge Tamsmark lovede at 

fremskaffe budgetter fra de patientforeninger i Danske kræftpatientforeninger som har 

modtaget tilskud fra medicinalfirmaer.  

Det vil blive en opgave for den nye bestyrelse at tage stilling til dette. 

Beretningen blev enstemmigt vedtaget. 

3. Fremlæggelse af regnskab og godkendelse af dette 

Kasserer Jan Holm fremlagde det uddelte regnskab, hvorfor der henvises til dette. Jan havde en 

enkelt bemærkning vedr. manglende underskrift på regnskabet fra bestyrelsesmedlem Jan Erik 

Christiansen, som ville have underskrevet regnskabet på Seminaret inden 

generalforsamlingen, men Jan Erik Christiansen har desværre måttet melde forfald. 

Regnskabet blev herefter enstemmig godkendt. 

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

Jan Holm fremlagde budget for 2017. Der er en sammenlægningsfejl i indtægterne, idet der er 

beregnet med 20.000 kr. i kontingent plus 10. 000 kr. gave til Seminar 2017 – sammenlagt 

giver det 30.000kr og ikke som der står 20.000 kr.  

Kontingent for 2017 er uforandret på 150 kr. 
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Budgettet blev enstemmig vedtaget. 

5. Valg formand 

Børge Tamsmark genopstiller og blev genvalgt for 2 år. Tillykke med 

valget. 

6. Valg af kasserer 

Jan Holm genopstiller som kasserer og blev genvalgt for 2 år. Tillykke med valget. 

7. Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer 

Følgende medlemmer blev valgt til den kommende bestyrelse: 

Ole Busk-Jepsen blev valgt for en 2 årig periode 

John Redlet blev valgt for en 1 årig periode 

Lissy Würtz blev valgt for en 1 årig periode 

Leo Hansen blev valgt for en 2 årig periode 

              Tillykke med valget til bestyrelsen. 

Der var lidt debat om foreningens fremtid. Der var forslag om FB - sidenBlærekræft Danmark 

til en vis grad kan erstatte nogle erfamøder rundt om i landet. Samarbejds relationer med 

hvem og hvordan blev berørt, samt foreningens fremtidige retning. Der var bred enighed om, 

at et årligt seminar skal fastholdes. 

Det bliver den nye bestyrelses opgave at udforme foreningens fremtidige arbejde. 

8. Valg af suppleanter 

Jan Hansen og Lars Bloch blev valgt som suppleanter. Tillykke med valget 

9. Valg af 2 revisorer og revisorsuppleant. 

Jane Kristiansen og Hanne Paarup genopstiller og blev genvalgt. Lone Selma Friedrich Hansen 

blev valgt som revisorsuppleant. Tillykke med valget. 

10. Indkomne forslag  

Ingen indkomne forslag. 

Generalforsamlingen blev af sluttet i god ro og orden – Tak for denne gang, vi ses til næste år. 

 

København den 3. april 2017 .  Referent: Bitt Roig    d. 05/04/17 godkendt af dirigent Leo Hansen. 
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