Referat fra Generalforsamling 2020
Dato/Sted:
Deltagere:
Gæster:
Afbud:
Referent:
Modtagere:

2020-09-03 / Ballerup Bibliotek, kl. 19:00-21:00
Jan Michael Milwertz, Marianne Petersen, Anne Kinsbøl, Ove Kaastrup, Rosamarie Hillemann
Ca. yderligere 8 fra lokalforeningen og 10 gæster
Jan Michael (Referat findes på [Frivillig.dk])
Referat bliver lagt offentligt på vores hjemmeside: cancer-ballerup.dk
bestyrelse@cancer-ballerup.dk – Når relevant også asn1@balk.dk, loo@balk.dk,

1. Dagsorden
Mødet blev opdelt i:







Motiveret velkomst fra gæstetaler nr. 1: Ballerups 1. viceborgmester, formand i Social- og
Sundhedsudvalget Lolan M. Ottesen
Velkomst og kort oplysning om Kræftens Bekæmpelses vision, mission og pejlemærker 2025 ved
formand Jan Michael Milwertz Jan Michael
Gennemgang af obligatorisk dagsorden pkt. 1-4 ved formand Jan Michael Milwertz
Gæstetaler nr. 2: Michael Fuglsang fra foreningen ”Ballerups Kræfter”
Pause
Gennemgang af obligatorisk dagsorden pkt. 5-8 ved dirigenten

Dirigenten kunne verificere at generalforsamlingen ikke blev holdt i marts grundet corona, men her i
september, og at denne var rettidigt indkaldt via bla. Kig&Lyt, lokalforeningens hjemmeside og facebookside.

Dagsorden til generalforsamling ifølge vedtægter:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Valg af dirigent
Bestyrelsen aflægger beretning om årets virksomhed til godkendelse
Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
Drøftelse og godkendelse af lokalforeningens aktivitetsplan for den kommende periode
Valg til bestyrelsen herunder suppleanter
Valg til revisor herunder eventuelt valg af suppleant
Indkomne forslag
Eventuelt
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2. REFERAT
Dette års generalforsamling blev på grund af corona-nedlukning flyttet til 3. september, og afholdt på Ballerup
bibliotek.
Ved første optælling kunne vi tælle op til at vi i alt skulle blive omkring 30 personer, men pga. et par
tilmeldinger og afbud endte vi omkring 24 personer der deltog i generalforsamlingen.
KB hovedkontoret fik i år sendt indbydelse direkte til de medlemmer der har oplyst e-mail adresse, hvilket er
ca. 600 ud af 3600.

Første gæstetaler og velkomst
1. Viceborgmester, formand i Social- og Sundhedsudvalget Lolan M. Ottesen indledte generalforsamlingen
med en flot og grundig gennemgang af vigtigheden af at Kræftens Bekæmpelse er lokalt etableret, samt at
lokalforeningen er kommet godt fra start siden opstarten i oktober 2018.
Herudover lagde Lolan også vægt på det allerede gode samarbejde som Ballerup kommune og
lokalforeningen har etableret bla. ved det gode arbejde som lokalforeningens næstformand har til det
politiske.
Lolan fremhævede også de muligheder som Sundhedshuset tilbyder, heriblandt samarbejdet ”Vi Samler
Kræfterne”, og at lokalforeningen nu har startet en Patientstøttecafé på Sundhedshuset.
Efter Lolan’s oplæg var der mulighed for at stille spørgsmål, og der var en ivrig spørgelyst.
Et stort tak fra lokalforeningens bestyrelse, for at Lolan kunne komme og give dette flotte oplæg.

1. Valg af dirigent
Karsten Kriegel påtog sig jobbet og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indkaldt.

2. Formandens beretning
Siden lokalforeningens opstartsdato var den 24.10.2018, kunne formanden fremlægge en lang række af
tiltag of aktiviteter som er foretaget i lokalforeningen.
Nærmere fremgår af præsentation og beretningen som er vedlagt herunder.
Beretningen blev godkendt af forsamlingen.

2020-09-03_Årlig
2020-09-03_Årsbere
Generalforsamling_(2020-09-04).pdf
tning-2019-FINAL.pdf

3. Regnskabs fremlæggelse:
Formanden fremlagde i samarbejde med kassereren lokalforeningens regnskab for 2019.
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Selvom lokalforeningen ikke modtager nogle midler fra medlemmernes kontingent er det dog alligevel
lykkedes at søge puljemidler til opstart samt en lang række aktiviteter og foredrag. En stor andel kommer
fra den kommunale §18-pulje.
I alt blev det til ca. 97.000 kr. i ”indtægter”, hvilket har haft stor betydning på at lokalforeningen har
kunne blive etableret hurtigt.
Nærmere fremgår af beretningen.
Regnskabet blev godkendt af forsamlingen.

2019-Årsregnskab.p
df

4. Aktivitetsplan for kommende periode:
Formanden opremsede nogle aktiviteter som lokalforeningen kan arbejde med resten af året og indtil
næste generalforsamling. Dette var:









Fokus for 2020: ”Styrkelse af lokalforeningen og samarbejde med kommune” + flere aktive
frivillige
Foredrag (1 foredrag i 2020 ”Rettigheder og vilkår”)
Indsamling: (Landsindsamling) + Lyserød Lørdag
”Støtte- og Frivilliggruppen” + Patientstøttecafé
Kommunikation / oplysningsfoldere /webside (læger, bibliotek, mv.)
Netværk og læring (K9-samarbejde, CFSA, KB)
Workshop for bestyrelse
Juleafslutning

Der var ingen yderligere forslag til aktiviteter.
Punktet blev godkendt af forsamlingen.

Gæstetaler
Inden pausen fik den nye formand fra Ballerups Kræfter Michal Fuglsang, lidt tid til at tale om deres
forenings mulighed for at træne i Sundhedshuset i Ballerup kommune.
I dag har foreningens træning mandag, onsdag og lørdag.
Alle der har kræft eller er i afklaringsforløb kan melde sig ind i foreningen (75 kr. årligt) og dermed
anvende træningscenteret.
Foreningen har ingen web- eller facebookside, men formanden kan kontaktes på
fuglsangmichael@gmail.com eller mobil 40 98 35 80.
KB Ballerup Lokalforening og Ballerups Kræfter ønsker at indgå i et tættere fælles samarbejde.

5. Valg til bestyrelsen:
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Der var kun tre personer tilbage i den valgte bestyrelse, men Ova Kaastrup og Rosamarie Hillemann har
indgået som fungerende bestyrelsesmedlemmer det seneste års tid.
På valg for to år var (er på valg igen i 2022):



Marianne Petersen (nuværende næstformand)
Anne Kinsbøl (nuværende kasserer)

Derudover var der valg for et år, således at ca. halvdelen er på valg ved næste generalforsamling i 2021:



Ove Kaastrup
Rosamarie Hillemann

Der var ingen yderligere kandidater til bestyrelsen, så alle fire blev valgt. Dermed fortsætter den
nuværende bestyrelse.

6. Valg af revisor
Tina Rasmussen blev valgt som revisor.
Arne Moustgaard blev valgt som revisor-suppleant.

7. Forslag
Der var ingen indkomne forslag.

8. Eventuelt
Der var spørgsmål om ”Stafet for Livet” kunne komme til Ballerup. Formanden kunne oplyse at det var
hensigten fra Kræftens Bekæmpelse, men at dette pt. er skrinlagt pga. corona. ”Gang i Ballerup” er et
samarbejde mellem Ballerup kommune, idræt og vores lokalforening, der vil finde sted i april 2021.

Referat, præsentation, regnskab samt øvrige bilag vil være tilgængelige via lokalforeningens hjemmeside:
https://cancer-ballerup.dk/gf2020

Karsten Kriegel lukkede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden. Mødet sluttede kl. 21. 00.

Referent Jan Michael Milwertz
2020-09-04
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