
Referat fra generalforsamling i Blærekræft Foreningen den 28. april 2019 

Deltagere: 48 

1. Valg af dirigent og stemmetæller. 

Leo Hansen blev valgt til dirigent og Jess Steen Hansen og Birthe Møller Nielsen blev 

valgt som stemmetællere  

Leo Hansen Kunne konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indkaldt.  

2. Bestyrelsens beretning og godkendelse af dette. 

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 det uddelte regnskab, hvorfor der henvises til dette.  

Regnskabet blev herefter enstemmig godkendt.  

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

Jan Holm fremlagde budget for 2020  

Kontingent for 2020 hæves til 200 kr. for både patienter og pårørende. 

 

Budgettet og kontingentforhøjelse blev enstemmig vedtaget.  

 

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

suppleanter.  

Børge Tamsmark (formand) - genvalgt, Kasserer Jan Holm – genvalgt.  

 

5 bestyrelsesmedlemmer: 

Ole Busk-Jepsen modtog genvalgt 

Lissy Würtz, ikke på valg 

Leo Hansen, modtog genvalg 

Frank Reinhold blev valgt til bestyrelsen 

Jess Steen Hansen blev valgt til bestyrelsen 

          

 Per Møller og Lis Møller blev valgt som suppleanter 

 

 Valg af 2 revisorer og revisorsuppleant.  

Jane Kristiansen og Hanne Paarup genopstiller og blev genvalgt.  Poul Johnsen blev 

valgt som revisorsuppleant. 

 

Tillykke med valget til alle 

 

6. Behandling af indkomne forslag 



Der var ingen forslag og behandle. 

 

7. Eventuelt 

Bestyrelsen offentliggjorde, at de havde udnævnt Henning W. Jakobsen til 

æresmedlem af blærekræftforeningen, Henning W. Jakobsen fritages herefter for 

kontingent og deltager gratis i det årlige seminar. 

Tillykke til Henning W. Jakobsen. 

 

Under eventuelt blev der stillet forslag om, at der oprettes en facebookgruppe for 

pårørende til blærekræftpatienter. 

 

Endvidere blev der fremsat ønske om, at der når der søges på internettet om 

blærekræft, automatisk popper et vindue op om Blærekræftforeningen, for at 

synliggøre foreningen.  

 

Et ønske om, at der også på mindre sygehuse i provinsen ligger foldere hos Stomi 

sygeplejerskerne fra Blærekræftforeningen blev også fremsat. 

 

Alle ønsker vil bestyrelsen arbejde videre med. 

 

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

næste år.  

 

Næste års weekendseminar afholdes lørdag den 25. og søndag den 26. april 2020 

på Park Hotel i Middelfart 

 

København den 28. april 2019.  Referent: Jette Reinhold     

 

d.    30. april       2019    godkendt af dirigent Leo Hansen/formand Børge Tamsmark 

 

Tillæg til referat: 

Under formandens mundtlige beretning blev det fremført, at der var fri adgang til den 

af medicinalfirmaet Roche´s planlagte kræftkonference til afholdelse i oktober 2019 

på Børsen. John Redlef har lavet research på denne oplysning og det viser sig, at 

oplysningen er ukorrekt, idet der kun kan deltage 2 – 3 medlemmer fra foreningen. 

 

Børge Tamsmark 


