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Ordinær generalforsamling i HPN Foreningen 2020 

  
Der blev afholdt ordinær generalforsamling i Landsforeningen for brugere af 
hjemmeparenteral ernæring (HPN Foreningen), mandag d. 31. august 2020, kl. 17:00. 
 
Grundet Coronasituationen blev generalforsamlingen afholdt i lokaler hos Kirken i 
Kulturcentret, Drejervej 11-21, 2400 København NV. 
 
I forbindelse med indkaldelsen var medlemmerne blevet opfordret til at indsende 
fuldmagter i stedet for fysisk fremmøde. I fuldmagten var det muligt at tilkendegive om 
man bakkede op om bestyrelsens forslag der fremgik af dagsorden. 
 
På generalforsamlingen var der nedenstående dagsorden, hvor det efter hvert punkt er 
angivet hvad der blev drøftet og / eller vedtaget på generalforsamlingen. 
 
Forud for generalforsamlingen var der fremsendt 6 fuldmagter fra medlemmer der 
tilkendegav deres støtte til det der var fremlagt og foreslået af bestyrelsen. Desuden deltog 
bestyrelsen i generalforsamlingen. 

1. Valg af dirigent referent og stemmetæller 

Henning A. Hansen blev valgt til dirigent. 

Henning konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og at de 5 fremmødte 
og de 6 fuldmagter tilsammen var beslutningsdygtige. 

2. Fremlæggelse af formandens beretning til godkendelse 

Formandens beretning, der var udsendt med dagsorden, blev godkendt. 

3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse for 2019 

Det fremlagte regnskab, der var udsendt med indkaldelsen, blev godkendt. 

4. Fremlæggelse og godkendelse af budget for 2020 

Det fremlagte budget, der var udsendt med indkaldelsen blev godkendt. 

5. Indkomne forslag 

Der var ikke indkommet nogen forslag. 

6. Fastsættelse af kontingent 

Bestyrelsen havde foreslået uændret kontingent i 2021, hvilket blev vedtaget. 
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- Kr. 250 for medlemmer 
- Kr. 5.000 for sponsor medlemskaber 

Det blev vedtaget, at opkrævning udsendes uge 5 2021.  

7. Valg af revisor 

Bestyrelsen havde indstillet til genvalg af Gitte Buur, hvilket blev vedtaget. 

8. Valg af bestyrelse og 2 suppleanter 

På valg var:  

- Marianne Riis – ønsker genvalg 

- Louise Bangsgaard – ønsker genvalg 

- Kirsten Frost – ønsker ikke genvalg 
- Susanne Elliot Petersen – var desuden udtrådt af bestyrelsen 

Bestyrelsen foreslog: 

- Genvalg af Marianne Riis (HPN Patient) 
- Genvalg af Louise Bangsgaard (sundhedsfaglig) 
- Nyvalg af Kathrine Gyrup Andersen (Pårørende) 
- Nyvalg af Henning A. Hansen (HPN Patient) 

De fire blev alle valgt, og de udgør sammen med Kaspar B. Sørensen den fremtidige 
bestyrelse. Henning A. Hansen er dog på valg igen i 2021, da han erstatter Susanne Elliot 
Petersen der udtrådte i utide. 

Følgende er foreslået som suppleanter.  

- Marina Bernth (HPN Patient) 
- Ingelise Lauridsen (HPN Patient, tilknyttet OUH) 

De blev begge valgt og begge er velkomne til at deltage i bestyrelsesmøderne fremover. 
Marianne kontakter Ingelise og Henning kontakter Marina og introducerer dem til 
bestyrelsesarbejdet. 
9. Eventuelt 

Der var ikke noget til eventuelt 
 
Generalforsamlingen blev afsluttet kl. 17.30. 
 
København d. 31. august 2020 
 
 
Henning A. Hansen 
Dirigent 


