
    

 

 

 

 

Referat fra online generalforsamling i HjernetumorForeningen, lørdag den 20. marts 2021 

Karen Risgaard indledte med at byde velkommen til alle, og kort ridse rammerne op for den digitale 
generalforsamling. 
 
Dagsorden til generalforsamlingen:  
1. Valg af dirigent 
    Bestyrelsens forslag til dirigent, Karin Piil, blev vedtaget, hvorefter Karin overtog styringen af generalforsamlingen. 
 
2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år v. formand Karen Risgaard 
    Karen uddybede flere elementer fra årsberetningen, men da alle havde modtaget en kopi på mail, var 
    hovedpunkterne allerede bekendt for deltagerne. Årsberetningen blev vedtaget med positive tilkendegivelser. 
 
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. 
 
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 2021. Vibeke gennemgik de 
    væsentligste store poster, og efterfølgende blev budgettet vedtaget. 
 
5. Behandling af indkomne forslag, herunder ønskede vedtægtsændringer. Ingen indkomne forslag.  
 
6. Valg til bestyrelsen i henhold til vedtægterne § 6 (Der skal i år vælges 4 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter, 
    Hvoraf 1 bestyrelsesmedlem vælges for 1 år). 
    På generalforsamlingen i 2020 vedtog man en vedtægtsændring, der reducerer antallet af medlemmer i    
    bestyrelsen til fem ordinære medlemmer og 2 suppleanter, derfor ovenstående bemærkning om, at én plads i   
    bestyrelsen vælges for et år. 
    Foreningen er i den meget positive situation, at 4 nye kandidater havde meldt deres kandidatur til en plads i  
    bestyrelsen. Alle kandidater introducerede kort sig selv, og uddybede deres bevæggrunde for ønsket om at  
    indtræde i bestyrelsen (disse beskrivelser vil ligge på hjemmesiden under bestyrelsen) 
    Kandidaterne var: 
    Pia Riis Olsen, tidligere sundhedsprofessionel indenfor hjernekræft området  
    Thomas Mark, patient 
    Nivi Poulsen, patient 
    Sika Lynge, patient  
     
    Bestyrelsens indstilling var at: Pia Riis Olsen vælges til bestyrelsen for en 2 årig periode, Nivi Poulsen vælges til  
    bestyrelsen for en 1-årig periode, Sika Lynge og Thomas Mark vælges som suppleanter for en 1-årig periode. 
 
   Generalforsamlingen fulgte denne indstilling, hvorved det ikke var nødvendigt med en afstemning. 
   Velkommen i bestyrelsen! 
 
   Karen takkede de afgående bestyrelsesmedlemmer, Iben Raffnsøe og Pia Egedal for et meget fint samarbejde i  
   bestyrelsen og håbede at de stadig ville være aktive i foreningen i andet regi. Karin Piil som har været suppleant i  
   et år genopstillede heller ikke, men indtræder som særlig sagkyndig specialist for foreningen, tusind tak for det! 
 
 
7. Eventuelt. 
    Ingen punkter herunder. 
    Dirigenten takkede herefter for en velafviklet generalforsamling. 


