
    

 

Referat fra Generalforsamling i Hjernetumorforeningen 29. april, 2017 afholdt i Vartov, København 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 
2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år 
3. Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år og godkendelse heraf  
4. Fremlæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent for næste regnskabsår 
5. Behandling af indkomne forslag, herunder ønskede vedtægtsændringer 
6. Valg til bestyrelsen i henhold til §6 
7. Valg til revisor og revisorsuppleant i henhold til §8 
8. Eventuelt 

Ad punkt 1 Valg af dirigent 
Bestyrelsen pegede på Jørn Andersen som dirigent – han blev valgt uden modkandidat. Herefter bød 
dirigenten velkommen og efter konstatering af rettidig indkaldelse, gav han ordet til Bestyrelsens formand. 
 
Ad punkt 2 Bestyrelsens beretning 
Formand Karen Risgaard uddybede den skriftlige beretning med især en forklaring på, hvorfor 
Hjernetumordagen 2016 kostede så meget. Det skyldes især det faktum, at bestyrelsen har arbejdet meget 
tæt sammen med et konsulentfirma, der har hjulpet med arrangementet og promoveringen heraf. Dette 
konsulentfirma har også været bindeleddet i forhold til sammenskrivning af "Håndbog for patienter med 
Hjernetumor”, som blev lanceret på Hjernetumordagen 2016. Posten lyder på godt 500.000 kr., hvilket har 
krævet flere fondsansøgninger. Denne post har været uforholdsmæssig stor, og bestyrelsen tog derfor den 
beslutning at løfte hjernetumordagen selv og dermed spare udgifterne til konsulentfirmaet. Det skete i 
2017, og vil også fremover blive realiteten, ikke mindst for at undgå store fondsansøgninger til 
medicinalindustrien, som ikke er velset i KB's regi.  
 
Fremlæggelsen omkring hjernetumordagen affødte en række spørgsmål fra salen, som gik på samarbejdet 
og forventningerne til vores paraplyorganisation Kræftens Bekæmpelse. Bestyrelsen vil i 2017 indgå en ny 
samarbejdsaftale med Kræftens Bekæmpelse, hvor der forinden vil ske en forventningsafstemning, bl.a. 
ønsker forening en manual fra Kræftens Bekæmpelse, så man ved hvad de kan bidrage med.  
 
Generalforsamlingen opfordrede bestyrelsen til at etablere et større fællesskab med de øvrige små 
patientforeninger for at etablere en fælles viden og samarbejde.  
 
Herefter blev beretningen godkendt af generalforsamlingen. 
 
Ad punkt 3: Fremlæggelse af regnskab fra det forgangne år og godkendelse heraf. 
Foreningens kasserer og dirigent gennemgik det uddelte regnskab. Regnskab og årsberetning ligger 
tilgængeligt på hjemmesiden.  
 
Med bemærkningerne fra debatten fra beretningen kunne regnskabet godkendes. 
 
Ad punkt 4: Fremlæggelse af budget for 2017 og fastlæggelse af kontingent for det kommende år. 



Budgettet blev fremlagt. Heraf fremgår at bestyrelsen forventer indtægter samlet set på omkring 200.000,- 
og udgifter på i alt ca. 297.000. Differencen tages af kassebeholdningen. 
 
Kontingentet holdes på niveauet fra 2016. 
 
Bestyrelsen ønsker at udgive en folder, der fortæller om foreningens netværksgrupper, og her er der søgt 
tilskud fra Kræftens Bekæmpelses ekstrapulje. Økonomisk har foreningen penge til aktiviteter, men 
mangler menneskelige, frivillige ressourcer og kompetencer til at igangsætte og gennemføre disse. 
 
Med disse bemærkninger kunne budgettet vedtages. 
 
Ad punkt 5 Indkomne forslag herunder forslag til vedtægtsændringer 
Bestyrelsen har ikke fået forslag tilsendt fra medlemmerne, men fremlagde selv forslag til 
vedtægtsændringer. Bestyrelsen har gennemskrevet vedtægterne sprogligt, hvorfor alle vedtægter blev 
fremlagt. Specielt ønsker bestyrelsen at gøre det muligt for alle at blive ordinære medlemmer, og derfor 
også tillade andre end patienter og pårørende at sidde i bestyrelsen.  
Bestyrelsen foreslog også at udvide bestyrelsen med yderligere 2 medlemmer, så den består af 7 
medlemmer og 2 suppleanter, samt en formand valgt på generalforsamlingen.   
 
Forskellige sproglige forhold i vedtægterne blev drøftet og justeret inden godkendelse. Bestyrelsen 
indskriver rettelserne og lægger vedtægterne på hjemmesiden.  
 
Ad punkt 6 Valg til bestyrelsen. 
Bestyrelsesmedlem og formand Karen Risgaard – på valg, genopstiller. Blev genvalgt for 2 år 
Bestyrelsesmedlem Jørn Andersen – på valg, genopstiller ikke. I hans sted blev Elsebeth Reinewaldt valgt 
for 2 år. 
Bestyrelsesmedlem Trine Salbøg Kristensen – på valg, genopstiller. Blev genvalgt for 2 år 
Suppleant Winnie Petersen – på valg, genopstiller ikke – I hendes sted blev Mette Marino valgt for 1 år 
Suppleant Anne Merete Sand – på valg, genopstiller ikke – Der blev ikke valgt nogen i hendes sted.  
En af de nye pladser besættes af Iben Raffnsøe, som er valgt for 2 år.  
 
Herefter består bestyrelsen af følgende personer: 
Karen Risgaard, formand - Aalborg 
Line Lüchow, kasserer - Kokkedal 
Elsebeth Reinewald, bestyrelsesmedlem- Pandrup 
Trine Hansson, bestyrelsesmedlem - København 
Trine Salbøg Kristensen, bestyrelsesmedlem - Århus 
Iben Raffnsøe, bestyrelsesmedlem - København 
Mette Marino, suppleant - Ebeltoft 
 
Ad punkt 7 valg af revisor og revisor suppleant. 
Revisor Bent Frandsen – genopstiller ikke. Revisorsuppleant Anne Lene Pugholm genopstiller og anmodes 
om at overtage revisorpladsen. 
 
Ad punkt 8 eventuelt 
Ingen bemærkninger 
 
Som referent 
Iben Markussen Raffnsøe, 1. maj 2017 
                                                 


