
Generalforsamling i Netpa den 10. november 2019 på Glostrup Park Hotel, Glostrup 
I Generalforsamlingen deltog 21 personer inkl. bestyrelsen 

 

1.Valg af stemmetællere og dirigent 

Der var ikke modtaget forslag til behandling og derfor ikke behov for valg af stemmetællere. 

Hanne Bundgaard blev valgt til dirigent. 

Dirigenten bød velkommen og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. 

 

2.Formandens beretning 

Formanden aflagde beretning. Overheads fra beretningen er vedlagt i særskilt dokument. 

 

Formandens beretning blev godkendt.  

 

3.Godkendelse af regnskab 

Kassereren var fraværende pga. sygdom. Formanden gennemgik det reviderede regnskab for perioden 

1/10-2018-30/9-2019, som herefter blev godkendt. 

 

4.Godkendelse af budget og fastsættelse af kontingent 

Formanden gennemgik det udarbejdede budget 2019-2020. I budgettet er indregnet et tilskud fra Kræftens 

Bekæmpelse på 175.000 kr. Hvis ansøgningen ikke imødekommes, kan Ipsen og Novartis ansøges. 

Kontingentet på 250 kr./år fastholdes. 

En deltager i generalforsamlingen foreslog, at der ydes rabat for medlemskab ved samtidigt medlemskab af 

Kræftens Bekæmpelse. Til dette svarede formanden, at regnskabssystemerne ikke er gearet til at 

administrere en sådan rabat. 

En anden deltager i generalforsamlingen foreslog, at pårørende betaler for frokosten på Netdagene. Dette 

har været drøftet i bestyrelsen, som gerne ser, at så mange som muligt deltager, og at en betaling for 

pårørende måske vil afholde nogle fra at deltage. 

Det blev også foreslået, at der ydes rabat til pårørende ved medlemskab. Dette vil bestyrelsen drøfte igen 

ved et kommende bestyrelsesmøde. 

Budgettet blev herefter godkendt. 

 

5.Valg af formand 

Johannes Eis blev genvalgt for 1 år uden modkandidater. 

 

6.Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 

Birgitte Janniche og Per Haspang blev genvalgt for 2 år. Formanden opfordrede interesserede i 

forsamlingen til at stille op til valg, da bestyrelsen har brug for en udvidelse i antallet af medlemmer. 



Jette Arends ville gerne overgå fra at være suppleant til at blive medlem og blev herefter valgt. 

Hanne Bundgaard tilbød at stille op til valg til bestyrelsen. Hanne Bundgaard blev herefter valgt.  

Henrik Bruun Nielsen deltog ikke i generalforsamlingen men havde givet tilsagn om at opstille til valg som 

suppleant. Henrik Bruun Nielsen blev valgt for 1 år. Birgitte Vingborg blev genvalgt som suppleant. 

 

7.Valg af revisor og suppleant 

Karl Jørgensen, som ikke var tilstede, har givet tilsagn om at genopstille. Karl Jørgensen blev genvalgt for 1 

år. I henhold til vedtægterne skal der også vælges en suppleant for revisor. Inger Gerda Jensen blev valgt 

som suppleant. 

 

8.Indkomne forslag 

Der var ikke modtaget forslag til behandling på generalforsamlingen. 

 

9.Eventuelt 

Bestyrelsen modtog ros for deres arbejde. 

Formanden oplyste, at det var under overvejelse at indføre et nyt regnskabssystem. En deltager i 

generalforsamlingen, Tine Tangdal tilbød sin hjælp. 

 

Dirigenten takkede for god ro og orden. 

 

 

Den 21. november 2019 

Referent: Lis Jensen 

 

 

  

 

 

 

 


