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Referat af generalforsamlingen i Tarmkræftforeningen, der blev afholdt         

som virtuel møde den 22 april 2021 kl. 1900. 

Dagsorden ifølge foreningens vedtægter:  

a. Valg af dirigent og referent 

b. Bestyrelsens beretning ved formanden 

c. Fremlæggelse af regnskab og godkendelse af dette 

d. Behandling af indkomne forslag 

e. Fastsættelse af kontingent 

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

g. Eventuelt 

Ad punkt a:   Formanden bød velkommen til generalforsamlingen, som i år er noget 

anderledes end vi plejer, idet generalforsamlingen afholdes, som virtuel møde.  

Formanden foreslog Jørgen Mathiesen som dirigent. Han blev valgt. 

Dirigenten  gjorde opmærksom på fravigelse af enkelte punkter jfr. nedenstående. 

----- 

Grundet situationen med COVID 19 er der enkelte procedure, der har været nød til at fravige 

foreningens vedtægter jfr., nedenstående. 

Generalforsamlingen 22. april 2021 

1. COVID-19 påvirkningen af foreningens generalforsamling medfører at dirigenten skal have 

accept til følgende: 

2 .Konstaterer at generalforsamlingen ikke er indkaldt i.h.t vedtægter 4.2 til afholdelse inden 

§ udgangen af marts måned. Kan man acceptere dette? 

3. Dog Indkaldt med den rette tidsfrist på 4 uger i.h.t den nye dato. 

4.  Evt. Fuldmagt afleveres til dirigenten når denne er valgt. 
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5.  Er der flere opstillede, end de der er på valg, vil hemmelig afstemning ikke kunne 

gennemføres, som krævet i §4.5 i vedtægterne. 

Accepterer GF dette? (At der kan ikke foretages hemmelige afstemninger??). 

----- 

Dirigenten fik accept fra generalforsamlingen til alle 5 punkter. 

Ingen fuldmagter. 

Dirigenten kunne herefter konstatere, at generalforsamlingen er beslutningsdygtig og 

indvarslet med den rette tidsfrist, idet indkaldelse er udsendt den 4 marts 2021. 

Ad punkt b:  Formandens beretning. 

Formanden aflægger bestyrelsen beretning. 

Formanden havde opstillet nogle senarier omkring den fremtidige orientering af 

medlemmerne og hvilken måde hvorpå det kunne forgå. Formanden ville gerne have, at 

generalforsamlingen drøftede dette. 

1.       Vil medlemmerne gerne have tilbud om arrangementer som tilbydes     

Tarmkræftforeningen, ved personlig mail eller på Facebook? 

2.       Vil medlemmerne gerne have tilbudt og deltage i relevante webinarer? 

3.      Vil medlemmerne gerne se de forespørgsler, som foreningen modtager om deltager til 

relevante projekter? 

4.       vil medlemmerne deltage i et lukket webinar, kun for medlemmer en gang om 

måneden, uden dagsorden hvor ordet er frit, skal bestyrelsen fremme dette? 

Beretningen blev herefter sat til debat herunder de nævnte forslag, som er indeholdt i 

beretningen. 

Der var bred enighed om, at arrangementer som Tarmkræftforeningen tilbyder, skal sendes 

ud til medlemmer på mail og til orientering på foreningens lukkede FB.side . 

Omkring deltagelse i forskellige webinarer, skal de selvfølgelig være aktuelle og have 

væsentlig relevant for tarmkræftpatienter. Det skal også være noget, hvor foreningen evt. 

kan bidrage med  yderlige information om emnet. Måske en opfølgning med aftenmøde om 

det aktuelle emne.  

Omkring de lukkede webninar kun for medlemmer, mente generalforsamlingen, at det skulle 

bestyrelsen arbejde videre med. 

Formandens beretning blev herefter godkendt uden bemærkninger. 

Beretningen vedhæftet.  
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Ad punkt c: Fremlæggelse af regnskab. 

Kasseren fremlagde det revidere regnskab. 

Der er i øjeblikket en kassebeholdning på kr. 302.660,69 

Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger.  

Regnskabet vedlægges. 

Ad punkt. D:  Indkomne forslag. 

Der er ikke indkommet nogen forslag.  

Ad punkt e:  Fastsættelse af kontingent.  

Det årlige Kontingent fastholdes til kr. 100  

Forslaget på de kr. 100 i årligt kontingent blev godkendt.  

Ad punkt f:  Valg til bestyrelsen. 

Hans Foged (2019-2021) Formand på valg, genopstiller 

Kirsten Andersen (2020-2022) næstformand ikke på valg 

Leif Thrysøe (2020-2022) kasserer ikke på valg 

Bente Laustsen (2020-2022) ikke på valg (ønsker at blive suppleant) 

Suppleanter (vælges for 1 år): 

Inger Thrysøe (2020) på valg-evt.til BestyrelsenXx?? Suppleant 

Revisorer (vælges for 1 år): 

Bente Jørgensen, (2021-2022) p.t. revisor Modtager genvalg 

---- 

Formanden Hans Foged,  blev genvalgt uden modkandidat. 

Bente Laustsen har anmodet om, at blive supp. grundet stort arbejdspres lige pt. 
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Inge Thrysøe er på valg og hun har givet tilsagn om, at hun gerne vil indtræde i bestyrelsen i 

stedet for Bente Laustsen. 

Generalforsamlingen godkendte  skifte således, at  Inge Thrysøe blev valgt ind i bestyrelsen 

og Bente Laustsen blev valgt til supp. 

Bente Jørgensen blev genvalgt som revisor.  

Ad punkt g.  Eventuelt. 

Formanden afsluttede generalforsamlingen og takkede for deltagelsen og takkede Inge 

Thrysøe for sin indtrædelse i bestyrelsen.  

På trods af den begrænsede deltagelse (8) så havde det alligevel været en vellykket  

generalforsamling.  

Ingen yderligere ønskede ordet.  

Jørgen Mathiesen.  

Dirigent og referent.  


