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Referat fra generalforsamling i Blærekræft Foreningen den 15. april 2018 

Deltagere: 36 

1. Valg af dirigent og stemmetæller. 

Leo Hansen blev valgt til dirigent og Kai Blok og Arne Poulsen blev valgt som stemmetællere  

Leo Hansen Kunne konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indkaldt.  

2. Bestyrelsens beretning  

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 år  

Jan Holm fremlagde budget for 2018.  

Kontingent for 2018 er uforandret på 150 kr. 

 

Budgettet blev enstemmig vedtaget.  

 

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

Børge Tamsmark (formand)  - ikke på valg, Kasserer Jan Holm – ikke på valg.  

4 bestyrelsesmedlemmer: 

Ole Busk-Jepsen, ikke på valg 

John Redlet modtog genvalg, valgt for 2 år. 

Lissy Würtz modtog genvalg, valgt for 2 år 
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Leo Hansen, ikke på valg 

          Lars Bloch blev valgt som suppleanter. Jan Hansen ønskede ikke genvalg, i stedet blev Frank 

Reinhold valgt til suppleant. 

6. Valg af 2 revisorer og revisorsuppleant.  

Jane Kristiansen og Hanne Paarup genopstiller og blev genvalgt. Lone Selma Friedrich Hansen blev 

valgt som revisorsuppleant. 

Tillykke med valget til alle 

 7. Eventuelt 

Under eventuelt blev der stillet forslag om at facebook fik en henvisning til 

Blærekræftsforeningens hjemmeside, og/eller at der oprettes en blog. Dette vil bestyrelsen 

arbejde videre med. 

 

Endvidere blev der fremsat ønske om, at der ved næste seminar udarbejdes en liste med 

deltagernavne, som medsendes den endelige indbydelse, også dette vil bestyrelsen arbejde videre 

med. 

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

  

København den 15. april 2018 .  Referent: Jette Reinhold    d. 15/04/187 godkendt af dirigent Leo 

Hansen 

 

 


