
 
 

 

 

 

 

 

GENERALFORSAMLING TARMKRÆFTFORENINGEN 

Onsdag, d. 21. marts 2018, kl. 17.00 – ca. 18.30 

Kræftens Bekæmpelse, Strandboulevarden 49, 2100 København Ø 

 

 
Alle medlemmer, pårørende og andre interesserede er hjerteligt velkomne. 

Tilmelding til vores sekretariat: tarmkraeft@hotmail.com inden d. 15. marts 2018 

 
  

 Kl. 17.00  Generalforsamling med følgende dagsorden: 

 

a. Valg af dirigent og referent 

b. Bestyrelsens beretning v/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 

 

 Kl. ca. 18.00 Afslutning og sandwich og kaffe/te 

 

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

Uddrag af vedtægter 

 

§ 4 – Generalforsamlingen 

4.3 Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være formanden i hænde senest 2 uger før datoen for 

generalforsamlingen, se dog § 10. Indkomne forslag skal være tilgængelige på Foreningens hjemmeside senest 7 dage før 

generalforsamlingen.  

4.4 Kun aktive medlemmer, der har betalt forfaldent kontingent inden generalforsamlingen, har stemmeret og er valgbare til bestyrelsen. 

Støttemedlemmer har taleret, men ikke stemmeret på generalforsamlingen, og er ikke valgbare til bestyrelsen.  

4.5 Der kan stemmes ved fuldmagt. Fremmødte medlemmer med stemmeret kan højst medbringe 5 registrerede fuldmagter. Alle 

personvalg skal afgives skriftligt, hvis der er flere kandidater end de, der er på valg. Valg til bestyrelsen kan kun ske blandt aktive 

medlemmer.  

§ 10 – Vedtægtsændringer 

10.1 Ændringer af vedtægterne kan vedtages på enhver generalforsamling. Ændringsforslag skal være bestyrelsen i hænde senest 3 

uger før generalforsamlingen.  

10.2 Vedtægtsændringer kræver, at mindst 2/3 af de tilstedeværende, stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor. Der kan 

stemmes ved fuldmagt. Fremmødte medlemmer med stemmeret kan højst medbringe 5 registrerede fuldmagter. 
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Uddrag fra vedtægter fortsat 

 
§ 5 – Bestyrelsen 

5.1 Bestyrelsen udgøres af 4-8 bestyrelsesmedlemmer, valgt på generalforsamlingen. Halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne vælges eller 

genvælges i ulige år, og den anden halvdel af bestyrelsesmedlemmerne vælges eller genvælges i lige år. Bestyrelsessuppleanter, revisor 

og revisorsuppleant vælges eller genvælges for 1 år ad gangen.   

5.2 Efter hver generalforsamling konstituerer bestyrelsen sig med formand og næstformand (formandskab), sekretær og kasserer. 

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden samt antallet af bestyrelsesmøder, dog mindst 4 møder pr. år.  

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 


