
    

 

 

  

Referat fra Ordinær generalforsamling søndag den 20. september 2020  
(Udsat fra 14. marts 2020 på grund af coronasituationen) 

 
Dagsorden til generalforsamlingen:  
1. Valg af dirigent 

2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år v. formand Karen Risgaard 
3. Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år samt godkendelse heraf v. kasserer Mette Ahlers Marino 

4. Fremlæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent for næste regnskabsår v. kasserer Mette Ahlers Marino 
5. Behandling af indkomne forslag, herunder ønskede vedtægtsændringer 

6. Valg til bestyrelsen i henhold til vedtægterne § 6 (Der skal vælges 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter) 
7. Eventuelt  

 

Antal deltagere = antal stemmer: 14 

Fra bestyrelsen deltog: Karen Risgaard, Iben Raffnsøe, Pia Egedal, Rene Damgaard, Vibeke Volmer, Mette Marino, 

Hanne Lisby 

Ad. 1 Valg af dirigent 

Hanne Lisby blev valgt. Hun indledte med at konstatere at generalforsamlingen var lovligt indkaldt - sådan ca. 6 

måneder, da generalforsamlingen blev indkaldt til den ordinære generalforsamling den 14. marts 2020.  

Ad 2. Bestyrelsens Beretning  

Formand Karen Risgaard fremlagde bestyrelsens beretning, som kan læses sammen med årsrapporten på 

www.hjernetumorforeningen.dk. 

Beretningen blev godkendt uden kommentarer 

Ad 3. Fremlæggelse af regnskab for det forgangene år (2019) og godkendelse af det 

Kasserer Mette Marino gennemgik regnskabet, hvor den største post er hensættelse til videoprojekt på kr. 315.000,- 

Efter gennemgangen blev regnskabet godkendt af forsamlingen. 

Ad 4. Fremlæggelse af budget for det kommende år og fastlæggelse af kontingent 

Det budget som blev lagt ved årets begyndelse blev fremlagt uden ændringer og bestyrelsen regner med at få færre 

udgifter grundet Corona, som har medført aflysninger og færre transportudgifter.  

Derefter blev budgettet godkendt. 

Ad 5. Behandling af indkomne forslag, herunder ønskede vedtægtsændringer v./bestyrelsen. 

Bestyrelsen fremlagde 2 ønskede vedtægtsændringer:  

1. En reduktion af bestyrelsens antal fra 7 til 5 personer, med henblik på at minimere transportomkostninger 

samt et ønske om at effektivisere arbejdsgange i bestyrelsen 

2. Præcisering af faktiske forhold, bl.a. at vi ikke anvender girokonto. 

Begge vedtægtsændringer blev vedtaget.  

Ad 6. Valg til bestyrelsen i henhold til vedtægternes §6 

På valg er Mette Marino og modtager ikke genvalg 

På valg er Rene Damgaard og modtager ikke genvalg 

http://www.hjernetumorforeningen.dk/


På valg er Hanne Lisby. Modtager genvalg og vælges  

Bestyrelsen består således af:  

Karen Risgaard (pårørende) - på valg 2021 

Vibeke Volmer (patient) - på valg 2021 

Iben Raffnsøe (patient) - på valg 2021 

Hanne Lisby (pårørende) - på valg 2022 

Pia Egedal (patient) - på valg 2021 

To suppleanter skal vælges:  

Karin Piil (pårørende) vælges in absentia - på valg i 2021 

Lis Jacobsen (patient) - på valg 2021.  

  

Ad 7 Eventuelt 

Intet til eventuelt 

 
 

Iben Raffnsøe 
Referent 

 

 
 

 


