
Referat af generalforsamling i  Netpa Danmark, 10. november  2014 
 
Generalforsamlingen foregik på Scandic Hotel Odense i forlængelse af NET-dagen 10. november 2014. 

 

1. Forsamlingen valgte Lars Birk til dirigent og stemmetæller. 

     

 

2. Formandens beretning i korte træk: 

 

Bestyrelsen konstituerede sig i 2013 med Raymond Larsson, som næstformand, Ida Salvesen som kasserer,        

Else Boelskifte som ansvarlig for kommunikation og sekretær, Lars Konradsen som vært for NET-gruppen i 

cancerforum.dk  og kontaktperson for aktiviteter i Jylland samt Lise Munk Plum ansvarlig for NET-dagens 

faglige indhold. 

   Der er holdt fire bestyrelsesmøder i kontingentåret 2013-14 suppleret med kommunikation pr. mail. 

 

   Aktiviteter i perioden:  

 

   Et revideret oplag af foreningens informationsbrochurer er printet og fordelt på behandlingsstederne.   

 

   I samarbejde med den norske NET-patientforening Carcinor har Netpa indkøbt zebrasløjfenåle til salg ved  

   foreningens aktiviteter .  

 

   Internationalt samarbejde med andre patientforeninger er vurderet af sparsom gavn for foreningen, bortset  

   fra patientforeningerne i Norge og Sverige. I tråd hermed har Netpa fravalgt at deltage i store internationale 

   konferencer. Kontakten med  Carcinor i Norge og Carpa i Sverige er foregået pr. mail. 

 

 Foreningen samarbejder med Kræftens Bekæmpelse (KB) som bl.a. hjælper med at vedligeholde og redigere 

foreningens hjemmesiden netpa.dk. 

 

Netpa havde den glæde, at KB’s magasin ”Tæt på Kræft” havde NET-patiente Marlene på forsiden i første 

nummer i 2014. I interviewet med Marlene inde i bladet fik hun sat fokus på, hvordan det er at leve med 

NET.  

  

  Foreningen har deltaget i nogle møder i PAVI, Palliativt (lindrende behandling) Videncenter, for at få              

  politisk  fokus på lindrende behandling. 

 

  2. juni 2014 holdt Aarhus Universitetshospitals afdeling V. en NET-eftermiddag på hospitalet med faglige 

indlæg i et samarbejde mellem læger, sygeplejerske og bestyrelsesmedlem i Netpa, Lars Konradsen. 

 

NET-dagen er kommet for at blive. Der er forslag om at afholde arrangementet i weekenden af hensyn til   

Deltagere, som er erhvervsaktive. Dette vil bestyrelsen drøfte. 

  

 Hidtil har vi trukket en del på sponsormidler. Det kommer vi ikke til at kunne i samme grad fra næste år i 

henhold til vores samarbejdsaftale med Kræftens Bekæmpelse, der har reservationer overfor 

lægemiddelindustrien.  KB støtter efter medlemstal. Foreningen har midler til at afholde NET-dagen 2015. 

 

Rigshospitalet har ikke haft det samme tilbud om diætist som det århusianske NET-center, men det arbejdes 

der på at påvirke. Der er tilskud fra Danmark til diætistkonsultationer, men ingen garanti for kendskab til NET  

hos privatpraktiserende diætister. 

Formanden gør afslutningsvis opmærksom på at han genopstiller for sidste gang i år, og at det derfor er en 

opgave at finde en formandskandidat til næste år. 

 

   Beretningen godkendtes af forsamlingen. 

 

 



3. Godkendelse af regnskab 
    Regnskabet omdeltes og blev fremlagt af formanden . Foreningen havde ved regnskabsårets afslutning 30.   

    september 2014 et indestående i banken på 163.595,43 kr., hvilket betyder at udgifter og indtægter i det  

    afsluttede regnskabsår balancerer med et lille overskud på 1.634,63 kr. 

  Formuen gør det muligt at afholde NET-dagen igen i 2015 uafhængigt af ændringer i finansieringen som     

følge af samarbejdet med Kræftens Bekæmpelse. 

 

Der var en enkelt kommentar fra salen til den meget beskedne udgift til forplejning ved bestyrelsesmøderne, 

og formanden forklarede, hvordan udgifterne holdes nede ved et solidt kendskab til lokalområdets 

kvalitetssmørrebrød fra Irma. 

  

   Regnskabet godkendtes og vedlægges referatet. 

 

 

4. Godkendelse af budget og fastsættelse af kontingent 

 

   Budgettet for næste år forventes som dette år dog uden udgifter til trykning af informationsmateriale og 

   indkøb af zebranåle. Der søges tilskud til foreningens drift fra KB fra næste kalenderår. 

   Kontingent foreslås uændret: 200 kr. Forslaget blev vedtaget. 

 

 

5. Valg af formand 
   

 Formand Svend Eskildsen genopstillede, men ønsker ikke flere valgperioder. Genvalgtes uden 

modkandidater. 

 

 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 
    

På valg: Else Boelskifte som genopstillede og genvalgtes. Ingen suppleanter på valg i år.  

   Bestyrelsen vil arbejde på en løsning af den problemstilling, at der på grund af stor udskiftning i bestyrelsen    

   et enkelt år er et uhensigtsmæssigt stort antal bestyrelsesmedlemmer som er på valg samtidig (næste år). 

   Lisbeth Andersen stiller sig til rådighed for bestyrelsen og tilbyder at hjælpe med ad hoc opgaver. Lisbeth    

   ønsker på sigt at bidrage til bestyrelsesarbejdet også, når der bliver brug for opstilling af yderligere  

   kandidater. 

 

7. Valg af revisor og suppleant 
     

Ole Vejbæk genvalgtes til revisor for et år. 

 

8. Indkomne forslag 

 

Et medlem, Lisbeth Andersen, havde fremsat følgende forslag til ændring af Netpa Danmarks vedtægter: 

 

§ 8. Generalforsamlingens afvikling 

Sætningen ” Stemmeret og valgbarhed ved generalforsamlinger har alle medlemmer, som har betalt 

kontingent senest 7 dage før generalforsamlingen.” 

ændres til 

”Valgbare ved generalforsamlingen er alle medlemmer, som har betalt kontingent senest 7 dage før 

generalforsamlingen. Stemmeret har medlemmer, der har indbetalt kontingent frem til generalforsamlingen, 

forudsat at indbetalingen kan dokumenteres.”  

 

Forslaget vedtoges af generalforsamlingen. 

 

 Bestyrelsen fremsatte forslag om valg af en ekstra revisor (som er et krav fra KB). 

 Lisbeth Andersen stillede op og blev valgt til revisor. 



 

9.  Eventuelt 
   Kommentar til NET-dagen 2014: Der var for mange fremmedord i dagens oplæg. Forslag om oversættelse    

   af fremmedord på hjemmesiden. Bestyrelsen vil drøfte problemstillingen og tage kommentaren med i  

   evalueringen af NET-dagen på det førstkommende bestyrelsesmøde. 

  En deltager talte varmt for, at man til næste års NET-dag inviterer overlæge Torben Worsøe Jespersen, AUH, 

der på NET-eftermiddagen på Aarhus Universitetshospital 2. juni holdt et spændende foredrag om 

smertebehandling. 

Det gode forslag er taget med i planlægningen. 

 

Referent: Lise Munk Plum 

 

 


