REFERAT
Generalforsamling i Patientforeningen for Tarmkræft
Torsdag, d. 12. marts 2015, kl. 19.00
Center for Kræft og Sundhed København
Nørre Allé 45, 2200 København N

1.
Valg af dirigent:
Karen Marie Bach-Vilhelmsen blev valgt til dirigent og kunne konstatere, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt og dermed lovlig.
2.
Beretning
Beretningen v/ Annelise Læssøe, formand, blev godkendt uden bemærkninger eller kommentarer, se
vedlagte.
3.
Fremlæggelse af regnskab og godkendelse af dette
Elin Bødker, kasserer, gennemgik regnskabet. Regnskabet blev godkendt, efter at det blev konstateret,
at regnskabet var blevet godkendt af foreningens revisor.
Elin Bødker kunne i øvrigt meddele, at foreningen pr. 11.3.15 har:
- 26 støttemedlemmer og
- 64 aktive medlemmer.
Gunnar Jürgensen spurgte, om vi fortsat kan regne med at få tilskud fra KB, til hvilket Annelise Læssøe
svarede, at ja, vi kan forsat regne med at få tilskud, og foreningen søger KB hvert år, ligesom alle de andre patientforeninger gør.
4.
Behandling af indkomne forslag, herunder vedtægtsændringer
Der var ikke indkommet forslag – udover forslag til vedtægtsændringer fra bestyrelsen. Bestyrelsens forslag blev godkendt, dog med en tilføjelse til pkt. 7.1: …... med virkning for det efterfølgende kalenderår.
De reviderede vedtægter kan ses på vores hjemmeside.
5.
Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen anbefalede samme kontingent som tidligere for aktive medlemmer og støttemedlemmer.
Således opkræves kontingent fortsat DKK 125,00 for aktive medlemmer og DKK 100,00 for støttemedlemmer i 2016.
6.
Valg
Annelise Læssøe blev genvalgt som formand for 1 år
Anita Grant blev genvalgt som bestyrelsesmedlem for 2 år
Lisbeth Holst blev genvalgt som bestyrelsesmedlem for 2 år
Hans Foged blev valgt som nyt medlem af bestyrelsen for 2 år
Svenn Stensgaard Frederiksen blev valgt til bestyrelsen som suppleant for 1 år
Inge Dahl blev valgt til bestyrelsen som suppleant for 1 år
Finn Sand Andersen blev genvalgt som revisor for 1 år
Gunnar Jürgensen blev valgt som revisor for 1 år
Bente Jørgensen blev valgt som revisor suppleant for 1 år
7.
Evt.
Da der ikke var yderligere punkter eller kommentarer til generalforsamlingen, kunne dirigenten erklære
generalforsamlingen for afsluttet.
Som dirigent
________________________________________
Karen Marie Bach-Vilhelmsen
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