
 
 

 

Referat af Generalforsamlingen fredag den 24. juni 2016 

 på Asmildkloster Landbrugsskole, Asmildklostervej 1,8800 Viborg 

 

Formanden, Vivi-Ann Lennartz, bød velkommen til generalforsamlingen. I alt 43 personer mødt. 

 

Dagsorden i henhold til foreningens vedtægter: 

Ad 1: Valg af dirigent 

Formanden foreslår Erling Thorup som dirigent. Erling vælges og konstaterer, at generalforsamlingen er 

lovlig indkaldt via mail/breve og på hjemmesiden.  

Herefter uddeling af ekstra print af dagsordenen og gennemgang af dagsordenen. 

Ad 2: Valg af referent 

Sekretær Dorthe P. Laursen valgt 

Ad 3: Valg af stemmetællere 

Lise Englev og Hanne Christensen valgt. 

Ad 4: Bestyreslsens beretning 

Vivi-Ann gennemgik overordnet årsberetningen, som ligger i printet udgave i salen og også kan læses på 

hjemmesiden. Hun fremhævede følgende: 

Den omhandler tal for 2015, hvor mange medlemmer og støttemedlemmer vi er i Bryd Grænser, hvor 

mange bestyrelsesmøder, der er afholdt, mails, der er sendt til medlemmerne, hvor i landet, vi har været 

repræsenteret i form af deltagelse i årsmøder og stafetter. Hvornår og hvor, der har været afholdt 

træningsture. Tal vedr. vores Tæl-Skridt kampagner og vores virtuelle tur fra grænsen til Viborg. 

Derudover nævnte hun, at vi har afholdt et møde i Odense den 2. april 2016, som et forsøg på at inddrage 

lokalrepræsentanter mere i foreningens arbejde og vores tilknytning til Kræftens Bekæmpelse. På trods af 

den centrale placering af mødet måtte vi erkende, at fremmødet ikke var tilfredsstillende. 

Birgitte Olsen fra Rådgivningen i Herning holdt et fint kursus for os og senere stødte Per Larsen, 

vicepræsident i Kræftens Bekæmpelse til. Per var som altid fascinerende at høre på. VI vil også 

fremadrettet forsøge at lave arrangementer for lokalrepræsentanter og medlemmer – så hvis der er forslag 

til HVOR, HVAD og HVEM er bestyrelsen lydhøre over for forslag. 

Landsforeningen Bryd Grænser 

c/o Kræftrådgivningen i Viborg 

Toldboden 1, 2. sal 

8800 Viborg 

info@brydgraenser.cancer.dk  

www.brydgraenser.dk   
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Vivi-Ann takkede lokalrepræsentanterne, det betyder rigtig meget for vores forening, kun gennem 

lokalrepræsentanternes engagement kan vi forblive en landsdækkende forening med repræsentanter fra 

Strandby i nord til Nakskov i syd og fra Rønne i øst til Oksbøl i vest. 

Hun rettede også en stor tak til hjælperteamet, uden deres hjælp er det ikke muligt at afvikle så stort et 

arrangement som hærvejsmarchen. Hun sagde tak for deres velvilje og positive indstilling. 

Vivi-Ann sluttede med at takke bestyrelsen for nogle dejlige og givende bestyrelsesmøder, for 

samarbejdsviljen og for at tage over, da hun havde brug for en pause for at kunne tage sig af sin familie. 

Hun sluttede af med at opfordre medlemmerne til at støtte op om bestyrelsens arbejde. 

Ad 5: Aflæggelse og godkendelse af revideret regnskab 

Regnskabet for 2015 blev gennemgået og kommenteret af kasserer Edel Simonsen. Ikke store ændringer i 

indtægter og udgifter. I 2014 var der indkøb af PC under småanskaffelser. Mens småanskaffelser kun var en 

lille post i 2015 

Overskud i 2015 på kr. 29.095 i forhold til kr. 5.053 i 2014. 

Herefter blev regnskabet godkendt. 

Edel gennemgik budgettet for 2017. 

Ad 6: Indkomne forslag 

Ingen 

Ad 7: Fastsættelse af kontingent 

Uændret kr. 100 for såvel medlemmer som støttemedlemmer 

Ad 8: Bestyrelsens aktivitetsplan for det kommende år 

Vivi-Ann fremlagde aktivitetsplanen, som indeholder: 

Medlemsmøde i Syddanmark. Ingrid og Erling Tobiasen, Oksbøl har tilbudt at stå for arrangementet. 

Tæl-Skridt i samarbejde med Dansk Firmaidræts forbund, det vil igen være gratis for vores medlemmer 

Virtuel vandring fra Grænsen til Viborg med start ca. 2 måneder før årets Hærvejsmarch 

Bryd Grænser vil også næste år tilbyde træningsture over det meste af landet. 

Herefter bad Vivi-Ann om Lokalrepræsentanter gerne må byde ind, hvis de har lyst til at lave træningsture. 

Der blev her en diskussion af starttidspunkt for de enkelte træningsture. Det blev besluttet, at den der 

påtager sig at lave en træningstur også beslutter starttidspunktet. 

Helga Kyllingsbæk kom med forslag om, at der afholdes møde for lokalrepræsentanter i region Midt. Og at 

der ydes kørselsgodtgørelse til lokalrepræsentanter. Der blev opfordret til, at bestyrelsen drøfter disse 

forslag. 

Ad 9: Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer 

Edel Simonsen, Hvidovre genvalgt 



Ove Steen Jensen, Tønder, valgt 

Ad 10: Valg af 2 suppleanter 

Karin Nilsson, Højer, valgt 

Dagmar Nygaard, Nykøbing Mors, valgt 

Ad 11: Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant 

Lona Skjørbæk, genvalgt som revisor  

Tove Koed genvalgt som revisorsuppleant 

Ad 12: Eventuelt 

Ida omtalte her den virtuelle tur fra Grænsen til Viborg. Der har været 40 deltagere. Henning Jeppesen har i 

gennemsnit gået 22.000 skridt om dagen. 7 hold deltog. Optimist-skridt blev bedste hold.  

I år har der ikke været præmier fra Dansk Firma-idræt. 

Der afholdes en Tæl-Skridt kampagne i ugerne 38 til 40/2016. Man må gerne nu oprette sig som hold. 

Tæl-Skridt kampagnerne er vigtige for medlemmerne. Det holder interessen ved lige og er god træning til 

årets Hærvejsmarch.  

Henning Jeppesen havde spørgsmål til de spørgeskemaer, der dukker op på Dansk Firma-idræts 

hjemmeside. Ida har haft kontakt med dem. Der er desværre ikke økonomi til at målrette spørgeskemaer til 

en gruppe som os. Vi er en landsdækkende forening, ikke et firma. 

Et medlem blev kontaktet af TV-Midtvest på kasernepladsen. VI bør være opmærksom på det de næste to 

dage, idet det vil være god reklame for Bryd Grænser. Hvis man bliver kontaktet og ikke selv har lyst til at 

udtale sig, kan man henvise til bestyrelsen. 

Der er flere af de tilstedeværende medlemmer på generalforsamlingen, der har oplevet igennem årene, at 

blive interviewet til TV og Radio. 

Dirigenten konstaterede, at der i forretningsordenen står, at bestyrelsen konstituerer sig efter 

generalforsamlingen eller snarest efter. Det vil ske ved bestyrelsesmødet umiddelbart inden 

Evalueringsmøde i Viborg med hjælperne den 24. august 2016. 

Dirigenten takkede for god ro og orden. 

 

 

Dorthe Pilgaard Laursen 

Referent 

Sekretær i Bryd Grænsers bestyrelse 

2. juli 2016 


