






Referat af Generalformsamling i Blæreforeningen onsdag den 23. april 
2014  Sundhedscenteret, Nørre Allé  45 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent. Valg af stemmetællere 

Jens Anton Hansen blev valgt som dirigent. Han åbnede mødet og kunne konstatere at møde 
var lovligt indkaldt.  

2. Bestyrelsens beretning og godkendelse af denne 

Formand Børge Tamsmark gennemgik årsberetningen. Der var en del diskussion om, hvordan 
vi mest effektivt når ud med vores brochure, så folk der får konstateret blærekræft, straks 
kan få kontakt med blæreforeningen. Der var enighed om, at det var vigtigt at finde andre 
kanaler end overlægerne på hhv urologiske og onkologiske afdelinger. 

Den skriftlige beretning er  udsendt til alle medlemmer og kan ses på hjemmesiden. 


3. Regnskabsaflæggelse og godkendelse af regnskabet 

Kasserer Jan Holm gennemgik regnskabet og regnskabet blev godkendt.  

Regnskabet kan ses på foreningens hjemmeside. 

4. Behandling af indkomne forslag 

Der var ingen forslag. 

5. Fastlæggelse af kontingent og godkendelse af budget for 2014 

Kontingentet er fortsat 150,- kr for patienter og 100,- kr for pårørende. Budgettet blev 
godkendt. Budget er vedlagt. 

6. Valg af formand 

Børge Tamsmark blev genvalgt.  

7. valg af 5 – 7 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter 

Birthe Møller Nielsen, formand for den jyske afdeling, Bitt Roig, Elsebet Fristed, Hanne 
Paarup Christensen og Jan Holm blev alle genvalgt. Birgit Søndergaard blev valgt som nyt 
medlem af bestyrelsen. 
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Frank Reinhold og Carina Nors Jensen blev valgt som suppleanter. 

8. Valg af to revisorer samt revisorsuppleant 

Jane Kristiansen og Carsten Elgstrøm blev genvalgt. 

9. Evt 

John Redlef forslog, at der skulle nedsættes et udvalg som skulle arbejde med de 
strukturelle problemer som Blæreforeningen står overfor. 

Børge Tamsmark svarede, at det netop var et punkt på dagsordenen til næste ordinære 
bestyrelsesmøde.  

Dirigenten takkede for god ro og orden og bød aftenens gæster psykologerne Julie Midtgård og 
Jane Hammer velkommen. 

De berettede om et nyt rehabiliteringsforsøg for kræftpatienter, hvor de kombinerer motion og 
læsegrupper i forsøget at komme angst og depression til livs 


Referent: Elsebet Fristed. 
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