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Referat af den ordinære generalforsamling i Netku den 6. maj 2018 hos Center for 

Kræft og Sundhed, Nørre Allé 45, 2200 København, Mødezonen (store lokale på 1. 

sal.) kl. 17.00-19.30 i fortsættelse af informationsmøde. 

 

  

 
1. Valg af dirigent og referent 

Inge Margrethe Hansen blev valgt med akklamation til dirigent, Carl Erik Boje som 

referent. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indkaldt inden 

udgangen af 2. kvartal og rettidigt senest 3 uger inden generalforsamlingen. 

2. Formandens beretning – godkendelse heraf 

Nina Lykke forelagde foreningens beretning, jf vedlagte beretning. Beretningen 

godkendtes herefter af generalforsamlingen. Beretningen mailes til medlemmerne 

og lægges på hjemmesiden. 

3. Fremlæggelse af regnskab – godkendelse heraf 

Carl Erik Boje gennemgik kort regnskabet for 2018, som er godkendt af de interne 

revisorer. Generalforsamlingen godkendte ligeledes herefter enstemmigt 

regnskabet. Det udviser et lille underskud på 417,18 kr. Regnskabet bliver lagt på 

hjemmesiden og er allerede fremsendt il Kræftens Bekæmpelse. 

4. Behandling af indkomne forslag 

Bestyrelsen og medlemmerne har ikke indsendt forslag. 

5. Fremlæggelse af budget og planlagte aktiviteter 

Carl Erik Boje orienterede om, at der forventes et aktivitetsniveau som for 2018 i 

størrelsesordenen 24.000,- kr., dog måske lidt større som følge af udgifter i 

forbindelse med konferencer, som er planlagt, at vi deltager i. Vi har en formue på 
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32.717,06 kr., hvorfor vi ikke har søgt tilskud i KB for 2019. Aktiviteterne for efteråret 

2019 vil blive detail planlagt på et bestyrelsesseminar i august 2019. 

6. Valg til bestyrelse 

Til bestyrelsen blev genvalgt følgende medlemmer for det kommende foreningsår: 

Inge Margrethe Hansen, Nina Lykke, Barbara. B. Olsen, og Carl Erik Boje. Endvidere 

blev Susanne Ulk nyvalgt til bestyrelsen. 

 

7. Valg af revisorer   

Som interne revisorer valgtes Sverre Raffnsøe og Jane Aagesen. 

8. Eventuelt 

Det blev foreslået, at NETKU opbevarer foredrag fra informationsmøderne i et særligt 

arkiv. Det fandt bestyrelsen ligeledes var en god ide, som vil blive implementeret 

fremadrettet. 

 

 

 

Den  

Jeg har intet yderligere at bemærke til referatet. 

 

________________________  _________________ 

Inge Margrethe Hansen, dirigent  Carl Erik Boje, referent 


