
 

 

 

 

Generalforsamling i Netpa den 10. november 2021 på Comwell Middelfart 

i Middelfart 
 

I Generalforsamlingen deltog 20 personer inkl. bestyrelsen og suppleanter. 

Medlem af bestyrelsen, Ingeline Bonde var forhindret i at deltage. 

 

1.Valg af stemmetællere og dirigent 

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

Lise Munk Plum blev valgt til dirigent. 

Dirigenten bød velkommen og konstaterede, at generalforsamlingen er indkaldt den 16. september i 

forbindelse med udsendelse af et nyhedsbrev og dermed var indkaldt i tide. 

 

2.Formandens beretning 

Formanden indledte med at takke medlemmerne, Kræftens Bekæmpelse og medlemmerne af bestyrelsen 

for at støtte op om foreningens arbejde. 

Beretningen er vedlagt referatet af generalforsamlingen som et særskilt dokument. 

 

Generalforsamlingen godkendte formandens beretning.  

 

3.Godkendelse af regnskab 

Formanden, som stadig også fungerer som kasserer, gennemgik det reviderede regnskab for perioden 1/10-

2020-30/9-2021.  

I regnskabsåret har foreningen modtaget 150.000 kr. fra Kræftens Bekæmpelse samt 26.000 kr. fra 

medicinalindustrien. Formanden har et aftalt møde med Novartis vedrørende et sponsorat. 

Generalforsamlingen godkendte det fremlagte regnskab. 

 

4.Godkendelse af budget og fastsættelse af kontingent 

Formanden gennemgik det fremlagte budget, som indeholdt et uændret medlemskontingent på 250 kr./år. 

Generalforsamlingen godkendte det fremlagte budget. 

 

5.Valg af formand 

Johannes Eis blev genvalgt for et år uden modkandidater. 

 

6.Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 

Følgende medlemmer er på valg for to år: 

Birgitte Janniche,  

Ingeline Bonde, deltog ikke i generalforsamlingen men havde givet forhåndstilsagn om genopstilling 

Kirsten Yttesen, ønskede ikke at genopstille 



 

 

 

 
Ulla Høegh, suppleant 

Britta Nielsen, suppleant 

Birgitte Janniche og Ingeline Bonde blev genvalgt. Pia Pedersen blev valgt i stedet for Kirsten Yttesen 

Lene Schæffer blev valgt som kasserer og til vedligeholdelse af medlemskartoteket. 

Ulla Høegh og Britta Nielsen blev genvalgt som suppleanter. 

Formanden takkede Kirsten Yttesen for hendes arbejde i bestyrelsen i det forgangne 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. Der vælges ikke en suppleant for Karl Jørgensen. 

 

8.Indkomne forslag 

Der var ikke modtaget forslag til behandling på generalforsamlingen. 

 

9.Eventuelt 

En deltager i generalforsamlingen bad bestyrelsen overveje at indføre familiekontingent samt overveje at 

gøre noget for Netpatienters børn. 

For så vidt angår familiekontingent har bestyrelsen vurderet, at det administrative merarbejde ikke opvejer 

den værdi, foreningen får, men vil tage dette emne samt spørgsmålet om en indsats for Netpatienters børn 

op på et kommende møde. 

 

 

Dirigenten takkede for god ro og orden. 

 

 

Den 14. november 2021 

Referent: Lis Jensen 

  

 

 

 

 

 


