
16 PROPANYT • 1 2022

indkalder til ordinært Landsmøde 2022 lørdag d. 30. april 2022 kl. 10.00 – 16.00    
på Milling Hotel PARK, Viaduktvej 28, 5500 Middelfart. 

I henhold til gældende vedtægter indkaldes til ordinært Landsmøde med følgende dagsorden:

09.30-10.00 
Ankomst, registrering samt kaffe/te og 
rundstykke 

10.00-10.05 
Velkomst ved landsformand Tonny Clausen 

10.05-10.15 
Fællessang 

10.15-12.00 
Ordinært Landsmøde med følgende dags-
orden:
1.  Valg af dirigent, som ikke må være med-

lem af Hovedbestyrelsen.
2.  Valg af referent og stemmetællere.
3.  Bestyrelsens beretning, herunder be-

retning for Prostatakræftfonden.
4.  Fremlæggelse af årsrapport for det se-

nest afsluttede regnskabsår, med revi-
sionens påtegning, til                 Lands-
mødets godkendelse.

5.   Fremlæggelse af aktivitetsplan og bud-
get for indeværende regnskabsår.

6.   Fastsættelse af medlemskontingent for 
det kommende regnskabsår.

7.   Behandling af indkomne forslag.
 Forslag, som ønskes behandlet på 

Landsmødet, skal være foreningens se-
kretariat i hænde senest fire uger før 
Landsmødet.

8.   Beslutning om antal af Landsmødevalg-
te bestyrelsesmedlemmer jf. §5, stk. 1., 
herunder antal valgte i lige og ulige år

 9.  Valg til Hovedbestyrelsen iht. vedtæg-
ter: 

• Valg af Landsformand i ulige år.
• Vælges en regionsformand som lands-

formand, skal denne forlade sin post 
som regionsformand. 

• Valg af to til tre bestyrelsesmedlem-
mer i lige år, og valg af et til to besty-
relsesmedlemmer i ulige år. 

• Højst to af de landsmødevalgte besty-
relsesmedlemmer kan komme fra 
samme Region. 

• Valg af tre suppleanter. 

10. Valg af statsautoriseret eller registre-
ret revisor. 

11. Valg af kritisk revisor og kritisk revi-
sorsuppleant. 

12. Eventuelt.

12.00 – 13.00
Frokost

13.00 – 13.45
Helbredt – men med hvilke omkostnin-
ger? Hvad er senfølger, og hvordan hjæl-
per vi bedst patienterne? 
Foredrag af Bobby Zachariae, Professor, 
dr.med, cand.psych. Enhed for Psykoon-
kologi og Sundhedspsykologi Kræftafde-
lingen, Aarhus Universitetshospital

13.45 – 14.45
En kortlægning af kræftrehabilitering vi-
ser, at der er behov for at styrke det tvær-
sektorielle samarbejde mellem kommu-
ner, almen praksis og hospitalsafdelinger. 
Om muligheder og udfordringer i samar-
bejdet. 
Foredrag af Ane Bonnerup Vind, Viden-
chef, overlæge, ph.d., REHPA, Videncen-
ter for Rehabilitering  og Palliation

14.45
Tak for i dag

15.00 
Socialt samvær over et glas øl, vand eller 
vin.


