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Referat af ordinær generalforsamling i Blæreforeningen 

Torsdag d. 19. april 2012 kl. 19 i Center for Kræft og Sundhed, Nørre Alle 45, 2200 København N 

 

 

Ialt 14 medlemmer inkl. bestyrelsen var mødt op til generalforsamlingen. Forinden var foreningen vært ved 
lækkert smørrebrød, hvorefter der blev serveret kaffe og frugt. 

Formanden Jens Anton Hansen bød velkommen og startede med at foreslå, at Jørgen Pedersen fra COPA 
blev valgt som dirigent. Ingen havde indsigelser, så Jørgen Pedersen (JP) blev valgt som pkt. 1 på 
dagsordenen. 

Birthe Møller Nielsen var referent. 

Formanden overlod herefter ordet til JP, som gennemførte den resterende dagsorden således: 

 

2. Valg af stemmetællere 

Jane Kristensen og Bente Poulsen blev foreslået og valgt. 

 

3. Bestyrelsens beretning og godkendelse af denne 

Beretningen er udsendt skriftligt d. 9. april 2012, og blev mundtligt gennemgået af formanden. Da alle er i 
besiddelse af bilaget selv, vil den ikke blive gentaget i dette referat, men essensen var, at året 2011 har 
været driftigt og effektivt og mange skibe er sat i søen. 

Efter gennemgang indstillede formanden beretningen til godkendelse. 

Beretningen blev godkendt uden bemærkninger/indsigelser. 

 

4. Regnskabsaflæggelse og godkendelse af regnskab 

Jan Holm gennemgik regnskabet for 2011, som var udsendt til alle d. 9. april 2012. 
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De samlede indtægter beløb sig til kr. 278.500 inkl. en a conto arv på kr. 200.000, og de samlede udgifter 
beløb sig til kr. 75.175, hvilket giver et årsresultat på kr. 213.326 – som lagt til beholdningen pr. 1. januar  

 

 

2011 på kr. 30.532 giver en beholdning pr. 31.12.2011 på kr. 243.858, som forefindes på 2 konti i Nordea 
Bank. 

Der var ingen spørgsmål fra forsamlingen bortset fra, om der kommer flere arvepenge. Formanden 
redegjorde for, at arven hidrører fra et medlem i Blæreforeningen, som boede på Lolland uden familie men 
med en del penge. Blæreforeningen blev betænkt med 5 % heraf, og Jan Holm kunne fortælle, at der i 
marts måned 2012 var indgået et mindre/ikke rundt beløb, som kunne tyde på, at dette var afslutningen, 
men formanden ville undersøge det nærmere, inden sagen lukkes ned. 

Herefter blev regnskabet godkendt og Jan Holm blev af de to revisorer tildelt flotte roser for det udførte 
arbejde og bilagshåndteringen. 

 

5. Behandling af indkomne forslag 

Der var ikke indgået forslag fra medlemmerne. 

Bestyrelsen havde skriftligt – udsendt d. 9. april 2012 – stillet forslag til bl.a. udvidelse af bestyrelsen fra 3-5 
medlemmer til 5-7 medlemmer og begrundede det med, at dels var kommende  lokalforeningsformænd 
fødte medlemmer og dels var der brug for flere ”varme hænder” til at tage fat. 

Formanden anbefalede derfor forsamlingen at stemme ja under pkt. 7. 

 

6. Fastlæggelse af kontingent og godkendelse af budget 2012. 

Jan Holm gennemgik budgettet for 2012 – udsendt skriftligt d. 9. april 2012 - udvisende indtægter på kr. 
99.622, udgifter på 112.500 og et årsresultat på minus kr. 12.878. I budgettet er medtaget tilskud til 
lokalforening Jylland under markedsføring på kr. 40.000. Lokalforeningen har fremlagt og fået godkendt  et 
budget for 2012 på  kr. 12.500. 

Der blev spurgt ind til ”befordringsudgifter” som i budgettet er sat til 0 kr., hvilket blev forklaret med, at 
disse udgifter var medtaget under ”bestyrelsesmøder/generalforsamling”. 

Da også andre end bestyrelsen – såsom foredragsholdere – skal have dækket deres transport – var der 
enighed om, at der skal oprettes en post, som dækker disse, således det tydeligt fremgår i regnskabet, 
hvorledes transportudgifter er fordelt og på hvem. 
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Med disse bemærkninger blev budgettet godkendt. 

Kontingentet blev fastsat som hidtil og er således uforandret med kr. 150/medlem årligt. 

 

7. Ændring af vedtægter 

Bestyrelsens forslag til ændring af vedtægterne for så vidt angår: 

§ 4: Lokalforeningers stiftelse og drift 

§ 6: Udvidelse af bestyrelsen fra 3-5 medlemmer til 5-7 medlemmer 

er udsendt skriftligt d. 9. april 2012. 

Bestyrelsen henstillede, at de foreslåede vedtægtsændringer blev godkendt. 

Hanne Pårup påpegede, at med mange lokalforeninger i sigte ville bestyrelsen blive større end de 5-7 
foreslåede. 

Formanden oplyste, at målet er 3 i Jylland (midt, nord og syd), 1 på Fyn og 2 på Sjælland, således alle bliver 
lokalforeninger med en overordnet landsbestyrelse, og størrelsen af denne måtte man så tage hen ad 
vejen, såfremt 7 medlemmer i landsbestyrelsen ikke måtte række. 

Med disse bemærkninger blev de foreslåede vedtægtsændringer godkendt. 

 

8. Valg af formand 

Jens Anton ønsker ikke at modtage genvalg. Han har nu siddet på posten i 3½ år og ønsker at trække sig. 
Børge Tamsmark har på forhånd godkendt et valg til formand, og da ingen andre har ønsket at stille op, 
indstiller bestyrelsen, at Børge vælges. 

Børge blev herefter valgt som ny formand for Blæreforeningen. Børge takkede forsamlingen for valget. 

 

9. Valg til bestyrelsen (medlemmer og suppleanter) 

Bestyrelsen skal bestå af  5-7 medlemmer, jf. ovenfor. 

Jan Holm var på valg og blev genvalgt efter præsentation. 

Bitt Roig var på valg og blev genvalgt efter præsentation. 

Elsebet Fristed er nyt medlem og ny kandidat til bestyrelsen. Elsebet er 57 år og mor til 2 voksne piger. 
Elsebet er ansat som kommunikationsansvarlig i Ørestad Komiteen på fuld tid. 
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Elsebet fik fjernet blæren i november 2011, og vil arbejde for at gøre såvel sygdommen som foreningens 
arbejde mere synligt, hvilket der er et åbenbart behov for. 

 

 

Elsebet blev valgt som nyt medlem  til  bestyrelsen. 

Hanne Pårup Kristensen – gammelt medlem i Blæreforeningen - stillede op som kandidat og blev valgt til 
bestyrelsen. Hanne bor på Frederiksberg og er pensionist. 

Birthe Møller Nielsen er som ”formand” for Lokalforening Jylland født medlem af bestyrelsen. Valget finder 
formelt først sted på generalforsamlingen på Skejby Sygehus torsdag d. 26. april 2012. 

Herefter består bestyrelsen af Børge (formand), Jan, Bitt, Elsebet, Hanne og Birthe, hvilket levner plads til 
en lokalformand fra Fyn, når denne lokalforening kommer op at stå. 

 

10. Valg af to revisorer 

De nuværende revisorer Bente Poulsen og Jane Kristensen var på valg og modtog genvalg. Begge blev valgt. 

 

11. Eventuelt 

Børge takkede Jens Anton for 3½ års fortræffeligt og utrætteligt arbejde for foreningen. Meget er sat i gang 
og afsluttet i denne tid og mange skibe er søsat til overtagelse af den nye formand og bestyrelse. Jens 
Anton efterlader en stærk og regulær forening i god drift. Børge føler sig i enhver henseende godt klædt på 
til opgaven som formand. Som pensioneret skolelærer påtalte Børge, at Jens Anton ind i mellem kunne 
være lidt ”skolemesteragtig” i sin adfærd, men det skulle på ingen måde komme ham til last, - tværtimod. 

Børge takkede også Annelise for en utrolig god opbakning og tolerance overfor de mange timer, som Jens 
Anton har brugt i foreningen og siddet ved computeren. 

At Jens Anton har været en effektiv formand fremgår af den huskeliste, som han afleverede til Børge bl.a. 
omhandlende, - 

• Opdatering af hjemmeside 

• Ansøge KB om tilskud 

• Ansøge Tips og Lotto om tilskud 

• Møder i Patientforeningen 

• Nyt indlæg i brochuren 

• Indkaldelse til møde med Photocure 
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• Indkaldelse/afholdelse af seminar 

• Opfølgning på info møde i okt. 12/Mikkel Fode 

• m.m.m. 

 

Generalforsamlingen sluttede kl. ca. 21, og formanden takkede dirigenten for veludført hverv og 
forsamlingen for god ro og orden. 

 

Som dirigent: 

 

__________________________ 

Jørgen Pedersen 
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