Virtuel generalforsamling i Netpa den 25. november 2020
I Generalforsamlingen deltog 12 personer inkl. Bestyrelsen.
Formand Johannes Eis bød velkommen til denne virtuelle generalforsamling. Savner
den sædvanlige afholdelse i fortsættelse af Netdagen den 10. november, som i år var
planlagt afholdt i Middelfart. Pga. restriktionerne i forbindelse med Coronapandemien
blev Netdagen også afholdt virtuelt. Håber på normale tilstande næste år.
1.Valg af stemmetællere og dirigent
Hanne Bundgaard havde givet tilsagn om at opstille til valg som dirigent men havde
meldt afbud, da hun ikke kunne deltage i mødet pga. tekniske problemer. Bestyrelsen
foreslog, at Lise Munk Plum blev valgt. Dette blev enstemmigt vedtaget.
Lise takkede for valget og kunne konstateret, at generalforsamlingen var lovligt
indvarslet. Bestyrelsen har konstateret, at alle deltagerne i generalforsamlingen er
medlemmer af foreningen.
Dagsorden ifølge vedtægterne, som ligger tilgængeligt på www.netpa.dk
Ulla Høegh og Jan Andreasen vælges til stemmetællere.
2.Formandens beretning
Formanden aflagde beretning:
”Som jeg sagde i min velkomst har dette år været noget akavet. I marts blev vi ramt
af coronaen, og det ændrede med et slag vores foreningsliv. Vi måtte droppe alle
fysiske møder, så kunne vi holde fysiske møder igen, og så måtte vi droppe de fleste
fysiske møder. Værst af alt måtte vi aflyse vores Net-dag den 10 november, som altid
har været vores samlingspunkt med gode indlæg og foreningens generalforsamling.
Det blev i stedet for til en dag med virtuelle møder - og i dag så en virtuel
generalforsamling. Men vi kommer igen næste år.
Hvad er der så sket i det forgangne år?
I begyndelsen af året fik vi sammen med de øvrige patientforeninger tildelt Kræftens
Bekæmpelses hæderspris. Det er en stor anerkendelse af det arbejde som
patientforeningerne laver. Det var en stor aften.
I bestyrelsen har vi haft et rigtig godt samarbejde, men vi har måttet tage afsked
med flere bestyrelsesmedlemmer. I foråret døde kasserer Per Haspang. Han havde
været syg meget længe. Vi har savnet hans arbejde i bestyrelsen, men også hans
altid gode humør. Æret være hans minde.
Vi har også sagt farvel til Hanne Bundgaard og Jette Ahrends der begge af andre
årsager har måttet stoppe med bestyrelsesarbejdet. Vores suppleanter kunne
desværre ikke træde til på grund af sygdom. Det er jo de vilkår vi har som
patientforening. Men bestyrelsen bliver forhåbentlig fuldtallig efter i dag.
Men selvom vi har været noget hæmmet i vores arbejde, har vi haft mange møder.
Men ikke så meget fysisk, men virtuelt. Og det fungerer da rimeligt, men vi savner
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det fysiske møde med almindeligt samvær. Som noget nyt har vi afholdt et
bestyrelsesseminar over 2 dage. Vi havde brug for at få diskuteret foreningens status,
og få lagt kursen for fremtiden. Vi havde i den forbindelse indlæg fra nogle eksterne
partnere på områder om sociale medier og information og markedsføring af
foreningen. Nu skal vi have disse mange gode ideer omsat til handling, og det
kommer det næste år til at have fokus på, men det kræver også, at vi har en fuld
bestyrelse igen.
Vi har igennem året deltaget i møder og samarbejder i Kræftens Bekæmpelse, selv
om aktiviteterne også her har være neddroslet.
Alle de planlagte konferencer – Folkemødet på Bornholm, Kræftdage i Odense, og
Læge dagene i København blev aflyst som fysiske møder. De bliver forhåbentlig
gennemført i det kommende år.
Men vi har gennemført mange af vores netværksmøder rundt i landet, og vi har nu
også fået erfaring med at afholde dem som virtuelle møder, og det vil der nok komme
mere af i den kommende tid. Så er det da ikke gået helt i stå.
Det internationale.
Også alle internationale møder er blevet aflyst. Det er en virtuel verden vi lever i. Det
har betydet, at det går langsommere. Men der har været en del aktiviteter. Det er
vigtigt at vi fastholder dette engagement da vi er afhængige af at vi står stærkt på
verdensplan i forhold til forskning og udvikling af ny medicin og behandlinger. Det
betyder at vi gerne deltager i kliniske forsøg over grænserne hvis det er muligt.
Vi samarbejder også stadig med medicinalindustrien. Vi kan ikke undvære dem, da de
jo skaffer os den medicin vi har brug for. Om kort tid bliver alle vores medlemmer
inviteret til at være med i en undersøgelse fra firmaet Ipsen. Jeg håber der bliver
taget godt imod den.
Andre områder.
Vi vil forsætte med at give informationer via vores nyhedsbrev. Det vil være nyt om
behandlinger og tilbud som vores medlemmer kan gøre brug af. Der kommer også
nyheder om nye muligheder for vores patienter og pårørende.
Vi vil også være aktive i forbindelse med samarbejde med andre organisationen. Som
eksempel har jeg været i en styregruppe under Danske Patienter hvor vi i 2 år har
arbejdet med et projekt om inddragelse af patienter på sygehusene, Rapporten
kommer i begyndelsen af 2021.
Og om kort tid skal vi deltage i et projekt der skal sætte fokus på hurtig diagnose som
ledes af kræftens bekæmpelse.
Afslutning.
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Jeg vil slutte min beretning med at sige tak til alle vores medlemmer fordi I støtter op
om vores forening, og til mine bestyrelseskolleger for det store arbejde I gør for at
vores forening kan leve og have en fremtid.”
Formandens beretning godkendes af generalforsamlingen.
I forbindelse med beretningen oplyste formanden, at der i det forløbne år havde
været en medlemstilgang på 75, så status nu er 255 medlemmer. På forespørgsel fra
generalforsamlingen oplyste formanden, at tilgangen af medlemmer er en
nettotilgang.
3.Godkendelse af regnskab
Foreningens tidligere kasserer Per Haspang er desværre efter et langt sygdomsforløb
afgået ved døden i det forløbne regnskabsår.
Johannes Eis har overtaget kassererposten den resterende del af året og gennemgik
det reviderede regnskab for perioden 1/10-2019-30/9-2020 for generalforsamlingen.
Generalforsamlingen godkendte regnskabet.
4.Godkendelse af budget og fastsættelse af kontingent
Formanden gennemgik det udarbejdede budget 2020-2021. I budgettet er indregnet
et tilskud fra Kræftens Bekæmpelse på 75.000 kr.
Ved tidligere generalforsamlinger er spørgsmålet om betaling for deltagelse i Netdagen for ikke-medlemmer og pårørende blevet rejst. Net-dagen betales af
sponsorater, ikke af kontingentbetalinger. Dvs. at medlemmer af foreningen ikke er
med til at finansiere ikke-medlemmers deltagelse i Net-dagen.
En deltager spurgte, hvorfor der kun var budgetteret med 75.000 kr. i tilskud fra
Kræftens Bekæmpelse mod 150.000 kr. i sidste års budget. Formanden oplyste, at
Kræftens Bekæmpelse i henhold til deres regler ikke kunne yde et større tilskud, da
foreningens overskud for det kommende år vil være for stort pga. de manglende
omkostninger til afholdelse af Net-dagen i 2020.
Det fremlagte budget og fastholdelse af kontingent på 250 kr./år blev godkendt.
5.Valg af formand
Johannes Eis blev genvalgt for 1 år uden modkandidater.
6.Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Lise Munk Plum, Charlotte Hansen og Lis Jensen blev genvalgt for to år.
Birgitte Jannicke var ikke på valg.
Ingeline Bonde og Kirsten Yttesen blev valgt for ét år.
Ulla Høegh og Britta Nielsen blev valgt som suppleanter for ét år.
7.Valg af revisor og suppleant
Karl Jørgensen, som ikke var til stede, 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. Jan Andreasen blev valgt som suppleant.
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8.Indkomne forslag
Bestyrelsen har ikke modtaget forslag til behandling på generalforsamlingen.
9.Eventuelt
En deltager i generalforsamlingen spurgte, om Net-patienter er specielt udsatte i
forbindelse med Covid 19 udbruddet. Der foreligger ikke videnskabelige undersøgelser
tilgængeligt om dette, hverken nationalt eller internationalt. Bestyrelsen kan henvise
til link nederst på foreningens hjemmeside med information fra Kræftens Bekæmpelse
om Corona i relation til kræftpatienter generelt.
Den 25. november 2020
Referent: Lis Jensen
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