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Frederiksberg d. 28. april 2020 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blærekræftforeningen. 

Søndag d. 27.september 2020 kl. 10-ca. kl. 11.30 . 

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, kasserer, samt valg af op til 5 medlemmer til bestyrelsen samt 2 suppleanter. Valg gælder 

for 2 år. Bestyrelsen er dog sådan sammensat, at der hele tiden er kontinuitet. Bestyrelsen konstituerer sig 

med evt. næstformand og sekretær. 

Nuværende bestyrelse: Børge Tamsmark ( formand )-ikke på valg. Jess Steen Hansen (næstformand) –ikke på 

valg. Jan Holm (kasserer)  ikke på valg..  Ole Busk-Jepsen - på valg - genopstiller, Leo Hansen-på valg- 

genopstiller. Lissy Würtz ikke på valg. Frank Reinhold – ikke på valg  

Suppleanter: Per Møller genopstiller 

                         Lis Møller genopstiller 

 

Valg af 2 revisorer samt revisorsuppleant. Nuværende revisorer: Jane Kristiansen - genopstiller ,Hanne 

Paarup – genopstiller   

Behandling af indkomne forslag. 

         Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest d. 15. august        

         2020.         Formandens E-mail: btamsmark@gmail.com 

          Indkomne forslag vil blive udsendt til medlemmerne sammen med beretningen inden         

          generalforsamlingen. 

  p.b.v Børge Tamsmark 

http://www.blærekræftforeningen.dk/
mailto:tamsmark@gmail.com
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Den ordinære generalforsamling er åben for alle medlemmer uanset om man har deltaget i lørdagens seminar eller 

ej.  Efter generalforsamlingen bydes der på let frokost buffet samt en øl eller vand. 
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