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Referat fra ordinær generalforsamling den 10 april 2019  

Center for Kræft og Sundhed, Nørre Alle 45, 2200 Nørrebro 
 

 
Dagsorden ifølge vedtægterne: 
 

1. Valg af dirigent 

Niels Jessen valgt. 

 

2. Formandens beretning – godkendelse heraf 

Der henvises til Bilag 1. 

Formandens beretning godkendtes. 

 

3. Fremlæggelse af regnskab – godkendelse heraf 

Der henvises til Bilag 2 og 3. 

Årsregnskabet godkendtes. 

 

4. Behandling af indkomne forslag 

Der er ingen indkomne forslag. 

 

5. Fremlæggelse af budget og planlagte aktiviteter   

Der henvises til Bilag 2. 

Budget og planlagte aktiviteter godkendtes.  

 

6. Fastsættelse af kontingent, jf. § 4  

Der er ingen ændringer. Kontingent fortsættes uændret; 100 kroner for medlemskab i 

2019.  
 

7. Valg til bestyrelse, jf. § 6, stk. 1 

Rikke Helsted genvælges for yderligere to år. 

Shaline Thedchanamoorthy ønskes ikke genvalgt. 

Simone Møller Hede genvælges for yderligere to år. 

Randi Lindeneg indstilles og vælges for de kommende to år. 

Susanne Malchau Dietz er ikke på valg, men ønsker at ændre sin status fra 

næstformand til bestyrelsesmedlem for den sidste halvdel af perioden.  

Dorthe Kann Hostrup overtager sidste periode som næstformand for Susanne Malchau 

Dietz, com ændrer status til bestyrelsesmedlem. 

 

8. Valg af revisor og revisorsuppleant jf. § 6, stk. 2 
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Revisorer:  

Mogens Schønbeck forsætter sin periode.  

Kirsten Andersen genvælges for yderligere to år.  

 

Revisorsuppleant:  

Hanne Jæger fortsætter sin periode som revisorsuppleant.  

 

Kasserer: 

Anne Bajda Nielsen forsætter som kasserer. 

Der ydes forsat hjælp fra Kræftens Bekæmpelse v/Eva Dreijer-Pedersen til 

kassereropgaver, såsom administration af økonomi. 

 

9. Eventuelt 

Områder indenfor senfølger, hvor der ønskes oplæg: 

LDN (smertestillende præparat). Vigtigt at finde en fagperson, som kan fortælle objektivt om 

det, eventuelt om smertestillende præparater generelt.  

Træthed og depression, samt hvad der kan gøres ved det. 

Mere dybdegående foredrag om evidens vedr. angst ( v/ fagperson fra senfølgerenhed).  
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Bilag: 
 

Bilag 1: Formandens beretning 

 

Bilag 2: Årsregnskab 2018 

 

Bilag 3: Revisionserklæring af årsregnskab 2018 

 

 

 


