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Frederiksberg d. 17. feb. 2017. 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blærekræftforeningen. 

Søndag d. 02. april 2017 kl. 10-ca. kl. 12 

Generalforsamlingen afholdes i Middelfart på Hotel Park, Viaduktvej 28. 

Gå afstand fra Middelfart station 10. minutter. 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent og stemmetællere. 

2. Bestyrelsens beretning og godkendelse af denne. 

3. Fremlæggelse af regnskab og godkendelse af dette. 

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

5. Valg af formand: Børge Tamsmark stiller op til valg.  

6. Valg af kasserer: Jan Holm stiller op til valg. 

7. Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer: Jan Erik Christiansen er villig til genvalg. 

8. Valg af 2 suppleanter: 

Formand og kasserer vælges for 2 år. For resten af bestyrelsen gælder ved 01. valg i 2017, at der foretages 

lodtrækning blandt de valgte, således at 3 af de valgte vælges for 2 år og resten for 1 år. Bestyrelsen 

konstituerer sig selv  med evt. næstformand og sekretær. 

9. Valg af 2 revisorer samt revisorsuppleant.  

10. Behandling af indkomne forslag. Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være               

        formanden i hænde senest d. 10. marts 2017 . Forslag vil blive udsendt til medlemmerne inden 

generalforsamlingen 

p.b.v  Børge Tamsmark 

 

Den ordinære generalforsamling er selvfølgelig åben for alle medlemmer uanset om man har deltaget i 

lørdagens aktiviteter eller ej. Det kræver ikke tilmelding, men af hensyn til en let bespisning efter 

generalforsamlingen bedes man meddele deltagelse til Jan Holm  på mail: jan.holm@weebspeed.dk eller 

Børge Tamsmark:  btamsmark@gmail.com 
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Efter generalforsamlingen bydes der på snitter samt en øl eller vand. 


