
Referat af stiftende generalforsamling i HjernetumorForeningen 

Sted: Den Sorte Diamant, København 

Tid. Tirsdag den 24. april 2012, kl. 10 - 12  

Dagsorden:  

1. Velkomst og kort begrundelse for overgang fra netværk til forening v/Bitten Næsted  

2. Valg af dirigent 

3. Gennemgang af forslag til vedtægter v/Karen Risgaard 

4. Valg af formand 

5. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer 

6. Valg af 2 suppleanter, 1 revisor og 1 revisorsuppleant 

7. Forslag til kontingent v/Bitten Næsted 

8. Evt.  
 

ad. 1 

Bitten Næsted byder velkommen og giver en kort begrundelse for ønsket om overgang fra netværk til 
forening.  

ad. 2 

Bo Andreassen Rix fra Kræftens Bekæmpelse foreslås og vælges til at dirigere dagens generalforsamling. 

ad. 3 

Vedtægterne gennemgås af Karen Risgaard, og vedtages med følgende ændringer: 

§ 1: ordet sundhedspersonale udskiftes med andre sundhedsprofessionelle samt offentlige myndigheder.  

§2: netværk udskiftes med forening 

§5: det præciseres at skriftlig meddelelse kan se pr. mail og brev. Der tilføjes valg af revisorsuppleant under 
dagsordenens pkt. 7. 

§6: Det tilføjes, at der er en 1. og 2. suppleant. Det tilføjes, at bestyrelsen fastlægger, hvordan 
suppleanternes stemmer fordeles, når de deltager i bestyrelsesmøderne. Det tilføjes at det tilstræbes, 
at der er 5 personer til stede på bestyrelsesmøderne.  

§8: Ordet landsdækkende fjernes foran ordene fonde og organisationer.  

ad. 4 

Bitten Næsted Hansen blev enstemmigt valgt til formand for HjernetumorForeningen 



Ad. 5 

Følgende personer blev ved skriftlig afstemning valgt til bestyrelsen:  

Karen Risgaard, pårørende valgt med 24 stemmer 

Laila Møller, patient valgt med 21 stemmer 

Jørn Andersen, pårørende valgt med 18 stemmer 

Lisa Godthjælpsen, pårørende valgt med 17 stemmer 

Charlotte Markussen, patient  valgt som 1. suppleant med 13 stemmer 

Frank Jankowski, patient valgt som 2. suppleant med 7 stemmer 

 

ad.6 

Heidi Larsen blev valgt til revisor (havde med fuldmagt til Bitten Næsted tilkendegivet ønske om at stille op) 

Anne Lene Pugholm blev valgt som revisorsuppleant 

 

ad.7 

Der blev stillet forslag om 3 kontingentstørrelser for patienter og pårørende/ støttemedlemmer. 

På generalforsamlingen vedtog man med 18 stemmer forslaget:  

250 kr./år for patienter og pårørende  

200 kr./år for støttemedlemmer 

 

ad. 8 

Referatet sendes til alle medlemmer samt lægges på foreningens hjemmeside.   

Da der pt. er diskussion i Kræftens Bekæmpelse ang. indmeldelsesprocedure, afklares dette før der 
påbegyndes indbetaling af medlemskab via foreningens hjemmeside. 

 

Referent Karen Risgaard 

 


