
 
 

Dagsorden og referat fra on-line generalforsamling 7. april 2022  
 

 
1. Valg af dirigent.  

Bestyrelsens forslag til dirigent, Jørn Andersen, blev godkendt. Han kunne herefter konstatere, at 

generalforsamlingen var lovlig indvarslet. 
 

2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år v. formand Karen Risgaard 
Karen gennemgik og uddybede årsberetningen, som havde været tilgængelig for medlemmerne på 

hjemmesiden 14 dage forud for generalforsamlingen.   
2021 har været præget af corona pandemien, så mange aktiviteter og møder, herunder 
bestyrelsesmøder, har været afholdt on-line. Disse møder har vist sig effektive, af kortere varighed 

og har bevirket, at vi kunne undgå udgifter og tid til transport fra hele landet. 2021 har også været 
et år med højt aktivitetsniveau og store successer og highlights. Især to projekter har markeret året: 
1) Videoprojektet som startede i 2019 blev færdigt og de 9 videofilm blev første gang vist ved en 
flot premiere i Biografen Dagmar i Kbh. den 9. september, 2) ’Skriveprojektet’, som startede i 

foråret. Her har patienter og pårørende skrevet om deres oplevelser og erfaringer i livet med en 
hjernetumor. Deres fortællinger munder ud i en bog ’Hjernetumorfortællinger’, som udkommer i 
foråret 2022.  
Årsberetningen blev modtaget med positive tilkendegivelser og blev vedtaget. 

 
3. Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år samt godkendelse heraf v. kasserer Vibeke 

Vollmer  

Vibeke gennemgik regnskabet og uddybede de væsentligste poster. Regnskabet har været 
tilgængeligt på hjemmesiden, så der var ingen spørgsmål under gennemgangen, men deltagerne 
udtrykte efterfølgende stor tilfredshed med den måde økonomien forvaltes i foreningen. 

Vibeke fremhævede, at medlemskaberne er pænt stigende. Her har videofilmene været med til at 
skubbe på. Betydningen af donationer blev også fremhævet. Film og skriveforløb og oplysningsvideo 
har været en væsentlig udgift i 2021. Ingen indvendinger til regnskabet. 
 

4. Fremlæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent for næste regnskabsår v. 
kasserer Vibeke Vollmer. 
Vibeke indledte med at fortælle, at bestyrelsens indstilling er, at kontingentet bevares med de 
nuværende beløbssatser. Det danner således udgangspunktet for det budget, der foreslås for 2022. 

Vibeke gennemgik de væsentligste store poster. Salg af bogen Hjernetumorfortællinger og 
projektomkostninger til nye håndbøger er bl.a. med til at øge omkostninger i 2022. Der var ingen 
indvendinger. Efterfølgende blev budgettet vedtaget. 

 
5. Behandling af indkomne forslag, herunder ønskede vedtægtsændringer. Ingen forslag er 

indkommet. 
 

6. Valg til bestyrelsen i henhold til vedtægterne § 6  

Der skal vælges fire medlemmer til bestyrelsen: 2 ordinære medlemmer for 2 år, 2 suppleanter for 
et år. Følgende genopstiller: Hanne Lisby, Thomas Mark og Sika Lynge. Anette Fynbo stiller op for 



første gang. Hanne Lisby og Annette Fynbo vælges til bestyrelsen for en 2-årig periode. Thomas 
Mark og Sika Lynge vælges som suppleanter for en 1-årig periode.  

Efter generalforsamlingen findes en dato, hvor bestyrelsen konstituerer sig. 
 

7. Eventuelt  

Et medlem takker for alt, hvad foreningen gør. Det betyder meget. Har deltaget i skriveprojektet 
med stort udbytte. 
Dirigenten takker for god ro og orden og fin fremlæggelse af beretning og regnskab og budget. 

         
 
Referent: Pia Riis Olsen, sekretær. 
 


