
 

         GENERALFORSAMLING i LyLe - Patientforeningen for Lymfekræft, Leukæmi og MDS 

  Bemærkninger 

Tid: Lørdag 14. april 2018 kl. 17.00 Da det forudgående temamøde grundet 

sygemeldinger fra flere indlægsholdere sluttede 

før planlagt, accepterede de tilstedeværende 

medlemmer, at generalforsamlingen startede kl. 

16.15. 

Sted: Comwell Aarhus, Værkmestergade 2, 8000 Aarhus C  

 

 DAGSORDEN 

Næstved, 21. marts 2018 (ROC) 

REFERAT 

Slangerup, 22. april 2018 (NJ) 

BESLUTNING 

1. Valg af dirigent LyLes formand Rita O. Christensen (ROC) bød 

velkommen til generalforsamlingen og indstillede på 

bestyrelsens vegne Jørgen Bertelsen (JB) som dirigent 

for generalforsamlingen, og da ingen modkandidat 

meldte sig betragtedes JB som valgt. 

JB konstaterede, at generalforsamlingen ifølge LyLes 

vedtægter skal afholdes inden udgangen af april måned, 

og varsles med 4 uger. Begge dele er opfyldt. Den 

udsendte dagsorden er desuden i overensstemmelse med 

vedtægterne. 

JB valgt til dirigent. 

 

 

 

 

JB konstaterede at 

generalforsamlingen var lovlig og 

beslutningsdygtig. 

 

2. Bestyrelsens beretning ROC fremlagde bestyrelsens beretning for det forgangne Generalforsamlingen tog beretningen 
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år (Bilag 1). ROC konstaterede, at skiftet fra temadage i 

2016 til temaeftermiddage med lokalt engagement havde 

været positivt. ROC konstaterede også at samarbejdet 

med Kræftens Bekæmpelse (KB) havde fyldt meget i 

årets løb, og at bestyrelsen efter forgæves forsøg på at 

komme i dialog med KB, ikke kunne se sig selv lede en 

forening med de krav om reduktion i støtte fra 

medicinalindustrien, som KB havde stillet som 

betingelse for et fortsat samarbejde. 

til efterretning. 

3. Fremlæggelse af regnskab 

for 2017 

Regnskabsfører Jørgen Bertelsen fremlagde regnskabet 

for 2017. Hovedtal 

RESULTATOPGØRELSE 2017 

Indtægter til aktiviteter 1.959.246 kr 

Indtægter til administration  450.862 kr 

INDTÆGTER i alt   2.410.108 kr 

Omkostninger til aktiviteter -2.043.291 kr 

Omkostninger til administration -520.245 kr 

OMKOSTNINGER i alt -2.563.536 kr 

ÅRETS RESULTAT -153.428 kr 

 

BALANCE 2017 

Tilgodehavender  0 kr 

Likvide beholdninger 190.901 kr 

Aktiver i alt 190.901 kr 

Generalforsamlingen godkendte 

regnskabet og meddelte bestyrelsen 

decharge 
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Egenkapital ultimo 157.451 kr 

Gældsforpligtelser 33.450 kr 

Passiver i alt 190.901 kr 

 

4.. Forelæggelse af budget og 

kontingent for 2018 

 

BUDGET 2018 

 Indtægter Udgifter 

Aktiviteter 694,621 kr 694.621 kr 

Administration 302.000 kr 302.000 kr 

JB bemærkede, at aktivitetsniveauet afhænger direkte af 

mulighederne for støtte fra medicinalindustrien. 

 

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent for 2019, dvs: 

 

Personligt medlemskab 150 kr 

Husstands medlemskab 225 kr 

Studerende, efterlønner, pensionist 75 kr 

Husstand studerende, efterlønner og 

pensionist 

150 kr 

Virksomhed 5.000 kr 

 

Generalforsamlingen tog budgettet til 

efterretning, og godkendte de af 

bestyrelsen foreslåede 

kontingentsatser for 2019. 

5. Behandling af indkomne 

forslag 

Anne-Marie Asperup og Annasofie Asperup fremsendte 

den 31. marts 2018 per mail til LyLe følgende forslag til 

behandling på generalforsamlingen den 14. april 2018: 

 

Dirigenten konkluderede på 

baggrund af debatten, at bestyrelsen 

var positiv overfor flere 

netværksgrupper, men at det var op 
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“Iflg. LyLes vedtægter pgf. 2 & 7 ang.Lokalgrupper over 
hele Danmark, ønsker vi at fortsætte med Lokalgruppen 
i Slangerup, som dækker hele Nordsjælland.  
Lokalgruppen Slangerup har man kunne(sic) læse om i 
LyLes medlemsblad, hjemmeside samt på facebook. 
Vi er bekendt med fra patienter med / haft Lymfekræft, 
Leukæmi og MDS samt deres pårørende, at der er et 
stort behov for sådan en Lokalgruppe i Nordsjælland 
fortsætter.” 
 

Debatten viste, at generalforsamlingen mente, at 

oprettelse af netværksgrupper og udpegelse af 

tovholdere til disse var et bestyrelsesanliggende, og ikke 

noget generalforsamlingen skulle beslutte. Det blev også 

påpeget, at der endnu ikke var afholdt et eneste møde i 

den omtalte netværksgruppe, så er det svært, at tale om, 

at den fortsætter. 

til bestyrelsen at beslutte hvornår 

disse skulle oprettes og hvem, der 

skulle være tovholder i en sådan 

gruppe. 

6. Valg til bestyrelsen i 

henhold til vedtægternes §6 

  

6a. Valg af næstformand Nuværende næstformand er Pia Jeanne Christensen, og 

hun genopstiller.  

Ingen andre kandidater til denne post. 

Pia Jeanne Christensen blev genvalgt 

som næstformand. 

6b. Valg af kasserer Nuværende kasserer er Merete Rugager, og hun 

genopstiller. 

Ingen andre kandidater til denne post. 

Merete Rugager blev genvalgt som 

kasserer. 

6c. Valge af almindelige 

bestyrelsesmedlemmer 

Nuværende bestyrelsesmedlemmer Jørgen Bertelsen, 

Niels Jensen og Poul Eigil Rasmussen genopstiller. 

På generalforsamlingen ønskede Anne-Marie Asperup og 

Annasofie Asperup også at stille op til bestyrelsen. 

Jørgen Bertelsen, Poul Eigil 

Rasmussen og Niels Jensen blev 

genvalgt for t0 år. 
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Dirigenten besluttede, at der skulle være skriftlig 

afstemning, og at hvert stemmeberettiget medlem kunne 

skrive maximalt 3 navne på stemmesedlen.  

Stemmetællere var Rikke Sørensen og Arne Møller 

Jensen. Resultatet af afstemningen blev: 

Annasofie Asperup 4 stemmer 

Anne-Marie Asperup 4 stemmer 

Jørgen Bertelsen 30 stemmer 

Niels Jensen 25 stemmer 

Poul Eigil Rasmussen 27 stemmer 

 

6d. Valg af suppleanter til 

bestyrelsen 

Da bestyrelsesmedlem Patrick Henriksen udtrådte af 

bestyrelsen i årets løb, er suppleant Oliva Løvenstedt 

indtrådt i bestyrelsen på hans plads. Derfor skulle der i 

år vælges to suppleanter.  

 

Bestyrelsen foreslog Karin Kristiansen og Lena 

Bussenius som kandidater til disse to poster. På 

generalforsamlingen opstillede også Anne-Marie 

Asperup og Annasofie Asperup som kandidater til disse 

to poster. 

 

Dirigenten besluttede, at der skulle være skriftlig 

afstemning, og at hvert stemmeberettiget medlem kunne 

skrive maksimalt 2 navne på stemmesedlen. 

Stemmetællere var igen Rikke Sørensen og Arne Møller 

Jensen. Resultatet af afstemningen var: 

 

Karin Kristiansen blev valgt som 

suppleant for 2 år og Lena Bussenius 

blev valgt som suppleant for 1 år. 
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Annasofie Asperup 7 stemmer 

Anne-Marie Asperup 4 stemmer 

Lena Bussenius 19 stemmer 

Karin Kristiansen 26 stemmer 

 

7. Valg af godkendt revisor  Bestyrelsen indstillede genvalg af Statsautoriseret 

Revisionspartnerselskab Beierholm. 

Generalforsamlingen godkendte 

bestyrelsens forslag. 

8. Eventuelt ROC takkede for en rolig afvikling af 

generalforsamlingen, og ønskede alle en god rejse hjem. 
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