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Ordinær generalforsamling i Tarmkræftforeningen 
den 22 april 2022 - kl.: 19:00 

Igen i år blev Generalforsamlingen afviklet via Teams

Der deltog 9 medlemmer i Generalforsamlingen.

Foreningens formand Hans Foged bød velkommen. 
Herefter gik man direkte til første punkt på dagsordenen 

Generalforsamling med følgende dagsorden ( i.h.t. foreningens vedtægter)

a.   Valg af dirigent og referent 

Dirigent: Bestyrelsen foreslog Niels Jørgen Birkegaard Nilsen, som blev valgt uden 
modkandidater.
Referent: Bestyrelsen foreslog Inger Thrysøe, som blev valgt uden modkandidater.
Herefter kunne Dirigenten først konstaterer at generalforsamlingen i.h.t. foreningens vedtægter, 
var rettidig indkaldt.
Der blev Spurgt om der var fuldmagter, hvilket ikke var tilfældet.
 

b.   Bestyrelsens beretning ved formanden

Formanden fremlagde bestyrelsens beretning. Beretningen blev godkendt 
(Vedlagt)

c.   Fremlæggelse af regnskab og godkendelse af dette

Kasseren fremlagde foreningens regnskab. Regnskabet blev godkendt.
(Vedlagt.)

d.   Behandling af indkomne forslag

Der var ingen indkomne forslag og ingen forslag til behandling fra bestyrelsen
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e.   Fastsættelse af kontingent 

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent på kr.: 100,-. Forslaget blev godkendt.

f.    Valg af bestyrelse, suppleant(er) og revisor

Bestyrelsesmedlemmer, 4-8 medlemmer (vælges for 2 år):

Hans Foged (2021-2022) Formand ikke på valg

Kirsten Andersen (2020-2022) næstformand på valg Blev genvalgt

Leif Thrysøe (2020-2022) kasserer på valg Blev genvalgt

Villy Christiansen (2021-2022) ikke på valg

Inger Thrysøe  (2021-2022) ikke på valg

Niels Jørgen Birkegaard Nielsen (2022-2022) opstiller til bestyrelsen Blev valgt

Suppleanter (vælges for 1 år):

Linda S. Ulfkjær Suppleant blev valgt

Revisorer (vælges for 1 år):
Bente Jørgensen, (2021-2022) revisor Modtager genvalg Blev genvalgt

g.   Eventuelt 

Først en drøftelse af forskellige emner og en beslutning om at konstitueringen af den nye 
bestyrelse skal foregå på Strandboulevarden hos KB med introduktion (kursus) til SharePoint.
Herefter takkede dirigenten for god ro og orden og gav ordet til Formanden som takkede for 
deltagelsen. 
Mødet sluttede kl.: 20:00. 

(IT30.03.2022)
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