
Generalforsamling i Netpa den 10. november 2018 på Scandic Aarhus Vest 

I Generalforsamlingen deltog 17 personer samt bestyrelsen 

 

1.Valg af stemmetællere og dirigent 

Birgitte Janniche og Lis Jensen blev valgt til stemmetællere. Hanne Bundgaard blev valgt til dirigent. 

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

2.Formandens beretning 

Formandens beretning er vedlagt i særskilt dokument. 

 

En deltager i generalforsamlingen takkede bestyrelsen for deres arbejde. Den samme deltager opfordrede 

til, at der fremover opkræves gebyr af ikke-medlemmers deltagelse i Netdagen.  

 

Spørgsmålet om distribution af den nye Netpa-brochure blev drøftet. En sygeplejerske fra et Net-

ambulatorie foreslog, at afdelingerne får det elektroniske materiale til brochuren, så de selv kan printe 

efter behov. 

 

Formandens beretning blev godkendt.  

 

3.Godkendelse af regnskab 

Kassereren gennemgik det reviderede regnskabet for perioden 1/10-2017 - 30/9-2018, som herefter blev 

godkendt. 

 

Kassereren opfordrede til, at der ved indbetaling af kontingent via MobilePay anføres navn på indbetaler, 

da det ellers er vanskeligt at identificere afsenderen. 

 

4.Godkendelse af budget og fastsættelse af kontingent 

Kassereren gennemgik budget for 2018-2019. I budgettet er alle udgifter justeret en smule op. 

Sponsoraftaler er på plads med Novartis og Ipsen. Der er endnu ikke indgået aftale med Kræftens 

Bekæmpelse. Som det ser ud nu, er der midler til afholdelse af næste års Netdag. 

Kontingentet på 250 kr./år fastholdes. 

 

5.Valg af formand 

Lars Birk har af helbredsmæssige årsager besluttet ikke at genopstille til valg. 

Johannes Eis har godkendt en opfordring fra bestyrelsen om at opstille til valg. Johannes Eis blev valgt for 1 

år uden modkandidater. 

Lars Birk blev takket for det store arbejde, han har lagt i arbejdet som formand for bestyrelsen. 

 

6.Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 

Lis Munk Plum, Lars Birk og Lis Jensen blev genvalgt for 2 år. Charlotte Hansen blev valgt til nyt medlem af 



bestyrelsen også for 2 år.  

Suppleanterne Birgitte Vingborg og Jette Ahrends blev genvalgt for 1 år. 

 

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 revisoren. Hanne Bundgaard blev valgt 

til denne post. 

 

8.Indkomne forslag 

Bestyrelsen havde stillet forslag om ændring af vedtægternes paragraf 9. Regnskab og revision, 2. afsnit: 

”Foreningens løbende regnskab føres af kassereren, som tillige fører medlemsregisteret. Hvis budgettet er 

større end kr. 200.000 skal regnskabet revideres af autoriseret revisor.” 

Fremtidig tekst: 

”Foreningens løbende regnskab føres af kassereren, som tillige fører medlemsregisteret.” 

Begrundelse for den foreslåede vedtægtsændring: Det er en stor og unødvendig omkostning for 

foreningen, hvis en autoriseret revisor skal revidere så lille et regnskab. Det forventes at startomkostningen 

ved at anvende en autoriseret revisor vil være kr. 20-25.000. 

Forslaget blev vedtaget. 

9.Eventuelt 

En deltager i generalforsamlingen stillede forslag om nedsat kontingent til foreningen for pårørende. 

Bestyrelsen har drøftet dette ved bestyrelsesmøder og lovede at tage spørgsmålet op igen. 

 

Dirigenten takkede for god ro og orden. 

 

 

Den 15. november 2018 

Referent: Lis Jensen 

Godkendt den 16. november 2018 af Johannes Eis, formand 

Godkendt den 22. november 2018 af Hanne Bundgaard, dirigent 

 

  

 

 

 



 


