Referat fra ordinær udskudt generalforsamling i Blærekræftforeningen den 12.
september 2021
Deltagere: 41

1. Valg af dirigent og stemmetæller.
Leo Hansen blev valgt til dirigent og Anne Lund og Ole Busk-Jepsen blev valgt som
stemmetællere
Leo Hansen kunne konstaterer at generalforsamlingen var lovlig indkaldt.
2 forslag til ændring af henholdsvis dagsordning og vedtægter blev enstemmigt vedtaget, se indkaldelse
til generalforsamling af 17. August 2021

2. Bestyrelsens beretning og godkendelse af denne.
Formand Børge Tamsmark gennemgik den udsendte skriftlige beretning. Der henvises
derfor til fremsendte beretning.
Beretningen blev enstemmigt vedtaget.
3. Fremlæggelse af regnskab og godkendelse af dette
Kasserer Jan Holm fremlagde regnskaber for 2019 og 2020.
Regnskaberne blev herefter enstemmig godkendt.
4. Godkendelse af budget og forslag til kontingent for næste regnskabsår
Jan Holm fremlagde budget for 2021 og 2022.
Budgetterne blev vedtaget og kontingent forbliver uændret.
Jan Holm gennemgik problemerne med vores bankforbindelser Nordea, der har lukket
for vores konto. Problemet vil ifølge Jan Holm blive løst i den kommende uge.
5. Behandling af indkomne forslag.
Ingen forslag.
6. Valg af bestyrelse for blærekræftforeningen.
Børge Tamsmark (formand) valgt til april 2022
Jess Steen Hansen (næstformand) valgt til april 2023
Jan Holm (kasserer) valgt til april 2023
Ole Busk-Jepsen valgt frem til 2022
Leo Hansen valgt frem til 2022
Frank Reinhold valgt frem til 2023
Per Møller valgt frem til 2023
Suppleanter
Anne Lund valgt til 2022

Lis Møller valgt til 2022
7. Valg af 2 revisorer og revisorsuppleant
Jane Kristiansen valgt sort revisor
Hanne Paarup valgt som revisor
Jørgen Møller valgt som revisorsuppleant
Tillykke med valget til alle

8 . Eventuelt
Michael Nørgaard redegjorde for sig arbejde med Journal app, som også er omtalt i
årsberetningen og om et kommende program på DR,som er ved at blive optaget med
baggrund i blærekræft, det ledes af Gitte Hansen fra DR. Mere om dette senere.
Ønske om flere kvinder i bestyrelsen, da der er et anderledes forløb hos kvinder med
blærekræft end hos mænd, og det vil give et mere nuanceret billede af de 2 forløb.
Der ønskes forslag til indslag til kommende seminarer.
Generalforsamlingen blev afsluttet i god ro og orden – Tak for denne gang, vi ses til
næste år.
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