
 

 

Referat fra Generalforsamling i Tarmkræftforeningen 

Torsdag den 21. marts 2019 kl. 17.00 

Afholdt hos Kræftens Bekæmpelse, Strandboulevarden 49, 2100 København Ø 

 

Dagsorden: 

a. Valg af dirigent og referent 
b. Bestyrelsens beretning ved formanden 
c. Fremlæggelse af regnskab og godkendelse af dette 
d. Behandling af indkomne forslag 
e. Fastsættelse af kontingent 
f. Valg af bestyrelse, suppleanter og revisor 
g. Eventuelt 

 

Ad pkt. a, Valg af dirigent og referent 

Bestyrelsen foreslog Jørgen Mathiesen som dirigent. Jørgen Mathiesen blev valgt uden modkandidater. 

Bestyrelsen foreslog Kirsten Andersen som referent Kirsten Andersen blev valgt uden modkandidater. 

Herefter kunne dirigenten konstatere, at generalforsamlingen var lovlig, idet indkaldelse var sket den 18. februar 
2019. Ligeledes kunne det konstateres, at 13 deltagere med stemmeret samt 3 gæster var til stede. 

Dirigenten bad om generalforsamlingens accept af at §7.2 kontingentopkrævning ikke er overholdt, da foreningen 
er overgået til NETS og dette har forsinket udsendelsen a opkrævninger. 

Generalforsamlingen var indforstået med dette. 

 

Ad pkt. b, Bestyrelsens beretning ved formanden 

Foreningens formand, Jette Lyngholm, fremlagde bestyrelsens beretning. Foreningen har aktive grupper i 
Nordjylland, Midtjylland og Fyn, Sønderjylland, København og Sjælland. 

Medlemstallet er 201. 

I 2018 er afholdt en konference i Aarhus og en konference i København. Begge med stor tilslutning og mange 
interessante indlæg. Derudover er afholdt møder og temamøder i de lokale grupper. Der har været mange andre 
aktiviteter i årets løb, bl.a. er oprettet en hotline til brug for patienter. 

Formanden takkede alle samarbejdspartnere for støtte og bidrag, som gør det muligt at afholde vore 
arrangementer.  

 

Ad pkt. c, Fremlæggelse af regnskab og godkendelse af dette 

Regnskabet blev gennemgået af foreningens kasserer, Lisa Husted. 

Regnskabet blev enstemmigt godkendt. 

 



 

 

Ad pkt d, Behandling af indkomne forslag 

Bestyrelsen foreslog ændringer til vedtægterne for Tarmkræftforeningen. Ændringerne vedrører 

§3.1 og §3.2 Medlemmer og §4.4 og §4.5 Stemmeret og valgbarhed. 

Tilføjelse til §3.1: Hver husstand har én stemme blev tilføjet under forudsætning af bestyrelsens forslag om 
husstandskontingent blev vedtaget. 

De foreslåede ændringer blev vedtaget enstemigt. De reviderede vedtægter kan ses på foreningens hjemmeside. 

 

Ad pkt e, Fastsættelse af kontingent 

Kontingentet ændres til husstandskontingent på kr. 100,- pr. år. 

 

Ad pkt f, Bestyrelse, suppleanter og revisor 

Bestyrelsesmedlem Hans Foged var på valg. Hans Foged blev genvalgt for 2 år. 

Kasserer Lisa Husted var på valg og ønskede ikke genvalg. 

Bestyrelsen havde opstillet Julie Lyngholm Madsen, som blev valgt for 1 år. 

Som revisor havde bestyrelsen foreslået Bente Jørgensen, som blev valgt. 

Til posten som revisorsuppleant var ingen kandidater. 

Til posten som suppleant foreslog bestyrelsen Jørgen Mathiesen, som blev valgt. 

 

Ad pkt g, Eventuelt 

Formanden takkede Lisa Husted for hendes store indsats som kasserer. 

 

Dirigenten kunne herefter erklære generalforsamlingen for afsluttet. 

 

Dato:    Dato: 

 

………………………………………….                        ………………………………………………………. 

Jøren Mathiesen   Jette Lyngholm 

Dirigent    Formand 

 

 

 

 


