
 

    

 

 
Referat af ordinær generalforsamling i HjernetumorForeningen, lørdag den 21. april 2018  
Generalforsamlingen blev afholdt på Kræftens Bekæmpelse, Kløvervænget 18, 5000 Odense C  
  
Dagens program så således ud:   
11.00 - 11.30 Ankomst  
11.30 - 13.00 Generalforsamling  
13-00 - 14.00 Sandwich og kaffe  
14.00 – 15.30 Oplæg v. Neuroradiolog Leif Hovgaard Sørensen, AAUH om CT-Scanning, MR-scanning samt  
stråleterapi.  
Generalforsamlingens Dagsorden jf vedtægterne:   
  
 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 Line Lüchow  
4. Fremlæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent for næste regnskabsår v. Line Lüchow  
5. Behandling af indkomne forslag, herunder ønskede vedtægtsændringer  
6. Valg til bestyrelsen i henhold til vedtægterne § 6  
7. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant i henhold til § 8  
8. Eventuelt  
  
Ad punkt 1. Valg af dirigent  
Mette Merino blev valgt og hun indledte med at konstatere at mødet er rettidigt indkaldt.  
  
Ad punkt 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år   
Formand Karen Risgaard fremlagde bestyrelsens beretning. Beretningen kan læses på 
hjemmesiden. Beretningen blev godkendt.   
  
Ad punkt 3. Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år samt godkendelse heraf   
Kasserer Line Lüchow gennemgik regnskabet for 2017. Formanden ønsker sig at de enkelte aktiviteter 
fremgår af regnskabet, kassereren argumenterer for, at de enkelte poster fremgår i hver enkelt 
regnskabspost. Forsamlingen godkender regnskabet.  
  
Ad punkt 4. Fremlæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent for næste regnskabsår  
Kasserer Line Lüchow fremlægger foreningens budget for 2019 som godkendes. Den nuværende kasserer 
mener at posten ”regnskabsassistance” er sat for lavt og anbefaler at bestyrelsen hæver det budgetterede 
beløb. Kontingentet fastholdes på de nuværende beløb. Vibeke  Vollmer tilbød at hun gerne ville påtage sig 
opgaven med at bogføre for foreningen, mod at foreningen ville bruge ”e-conomics”, som hun har et 
indgående kendskab til. Beslutning om dette tages på et bestyrelsesmøde.  
  
  
Ad punkt 5. Behandling af indkomne forslag   
Bestyrelsen foreslår en vedtægtsændring: ”Et medlem kan ekskluderes, såfremt medlemmet skader 
foreningens anseelse og arbejde eller modarbejder foreningen eller dens formål. Bestyrelsens beslutning 



herom kræver, at mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer har stemt for eksklusionen.  
Ekskluderede medlemmer kan få deres sag optaget på førstkommende generalforsamling, såfremt dette 
ønskes.”   
  
Bekymringen omkring forslaget er, at hvis et bestyrelsesmedlem får nogle personlighedsforstyrrelser 
og kognitive problemer qua deres sygdom, kan medlemmet ekskluderes grundet sygdom, hvilket vi ikke 
ønsker. Derfor er forslaget ganske problematisk i denne patientforening.   
  
Efter drøftelse lod generalforsamlingen forslaget falde med den begrundelse, at eksklusion er problematisk 
i vores kontekst. Bestyrelsen arbejder på at fremsætte et nyt forslag til næste års generalforsamling, hvor 
forslag "vendes på hovedet" med et mere positivt anslag. Her ud over bedes bestyrelsen indskærpe, at det 
drejer sig om et bestyrelsesmedlem.   
  
Ad punkt 6. Valg til bestyrelsen i henhold til § 6   
På valg er følgende personer:  
Bestyrelsesmedlem og kasserer Line Lüchow - genopstiller ikke   
Bestyrelsesmedlem Mette Marino - genopstiller   
Der skal vælges 2 vakante medlemsposter til bestyrelsen   
Der skal vælges 2 suppleanter   
Intern Revisor Anne Lene Pugholm – genopstiller  
  
Hanne Lisby og Camilla Byskov stiller op til bestyrelsen. Ingen af dem kunne ikke være til stede i 
dag.  Vibeke Vollmer blev valgt som suppleanter. Vibeke vil gerne varetage bogholderfunktionen sammen 
med foreningens nye kasserer. Lars Ola vil gerne opretholde kontakten til hospitalerne på Sjælland. Ulla vil 
gerne hjælpe med praktiske projekter.   
  
Ad punkt 7. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant i henhold til § 8   
Anne Lene Pugholm blev genvalgt som revisorsuppleant 
Ad punkt 8. Eventuelt   
Der er tid til spørgsmål og svar: Det blev drøftet hvorledes foreningen kan styrke kerneopgaven – 
netværksgrupperne og tovholderne og deres arbejde.  
Generalforsamlingen drøftede Persondataforordningen og Kræftens Bekæmpelses server og hvordan 
netværksgrupperne håndterer persondata.   
Generalforsamlingen drøftede muligheden for at formidle budskabet 
om HjernetumorForeningen og netværksgrupperne til Jobcentrene.   
  
Karen takkede Line for et godt udført stykke arbejde som kasserer i foreningen og lovede at der bliver 
leveret en buket på mandag.    
  

For referat   
Iben Markussen Raffnsøe, 21. april 2018  

  
  
 
 
 
 
 
 
 



Efter generalforsamlingen konstituerede den nye bestyrelse sig således:  
Karen Risgaard, formand  
Mette Marino, kasserer  
Camilla Byskov, bestyrelsesmedlem  
Hanne Lisby, Bestyrelsesmedlem   
Iben Markussen Raffnsøe, bestyrelsesmedlem  
Trine Salbøg Kristensen, bestyrelsesmedlem  
Elsebeth Reinewald, bestyrelsesmedlem  
  
Suppleant:   
Vibeke Vollmer, suppleant samt bogholder.  
                                                    


