
 

 

 

Dansk Brystkræft Organisations Generalforsamling 2022 

Referat 

 

1. Valg af dirigent 
Karen Sundbøll blev valgt som dirigent 
 

2. Valg af stemmetællere 
Ulla Jønson, Mimi Petersen og Bente Dahl blev valgt som stemmetællere 
 

3. Bestyrelsens beretning 
Formand for Dansk Brystkræft Organisation fremlagde bestyrelsens beretning.  
 
Der blev stillet spørgsmål vedrørende prismodtagerne fra 2020, som ikke var inviteret til 
at give et indlæg på herværende generalforsamling. Svar: Årsag til, at prismodtagerne fra 
2020 ikke var inviteret til at give oplæg på herværende generalforsamling, som det 
tidligere har været kutyme modtagere af Dansk Brystkræft Organisations Ærespriser har 
gjort, er at Bestyrelsen ved Generalforsamling 2022 har ændret formatet foredrag i 
forbindelse med prisuddeling således, at prismodtagere for det pågældende år, har en 
præsentation umiddelbart efter prisuddelingen. 
 

4. Regnskab 
Randi Krogsgaard fremlagde regnskab for 2022, hvor de væsentligste spørgsmål vedrørte 
testamenterede midler og hensættelse af disse. Regnskabet blev godkendt 
 

5. Behandling af indkomne forslag.  
 
Bestyrelsen havde ændringsforslag til §3,4,5,6 og 8.  

 
Ændringsforslag til § 3 lydende: Virksomheder, organisationer og foreninger kan efter 
ansøgning tegne et støttemedlemskab eller støtte med et økonomisk bidrag og modtage 
foreningens publikationer efter ønske, blev vedtaget under forudsætning af, at det 
ordlyden splittes op så der under §3 står Virksomheder, organisationer og foreninger kan 
efter ansøgning tegne et støttemedlemskab og modtage foreningens publikationer efter 
ønske, og af vedtægternes §7 Økonomi og Regnskab fremgår at virksomheder, 
organisationer og enkeltpersoner kan i henhold til Ligningslovens § 8A om gaver støtte 
Dansk Brystkræft Organisation og modtage foreningens publikationer efter ønske. 
 
Ændringsforslag til §4 og §5 blev vedtaget.  
 



 

Ændringsforslag til § 6 udgik – det henstilles, at bestyrelsen arbejder videre med 
forslaget. 
 
Ændringsforslag til § 8 blev godkendt med en ændring: 
 
Forslaget, der blev vedtaget lød: Tegningsberettigede er formanden, næstformanden og 
kassereren, således, at de tegner foreningen ift. bank og offentlige myndigheder to i 
forening. Formanden kan derudover underskrive på vegne af foreningen i forhold til 
samarbejdsaftaler og aftaler med konsulenter med en beløbsgrænse på op til 100.000 kr.  
 

6. Fastsættelse af kontingent.  
Bestyrelsen foreslog at kontingentet fastholdes. Dette blev vedtaget. 
 

7. Valg til bestyrelse 
• Lis Kuntz var på valg og modtog genvalg for x år 
• Grete Dahlquist var på valg og modtog genvalg for 2 år 
• Ulla Jønson var på valg og modtog ikke genvalg   
• Ny kandidat Hanne Heiberg modtog valg for 2 år 
• Ny kandidat Jeanette Bang Nedergaard modtog valg for 2 år 

 
8. Valg af suppleanter 

Ny kandidat Antoinette B. Bramsen modtog valg til suppleant for 2 år 
 

9. Valg af intern revisor og intern revisor suppleant 
• Karin Abrahamsen modtog genvalg som intern revisor 
• Marie Lykke Rasmussen modtog genvalg som intern revisorsuppleant 

 
10. Eventuelt 

Der var to forslag under eventuelt 
• Kan Dansk Brystkræft Organisation blive involveret i patientskolerne på 

sygehusene 
• Er det muligt at få kontaktinfo til omsorgssamtale? 
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