
 
 

Kære alle medlemmer. 
På grund af en teknikalitet er vi blevet gjort opmærksomme på at vi er nødt til at afholde en ekstraordinær 

generalforsamling, da der skal vælges en ny formand. 
 
Derfor inviteres I til ekstraordinær generalforsamling i Dansk Nyrecancerforening, Danyca til afholdelse 

tirsdag d. 30. august  
kl. 19.00. Generalforsamlingen afholdes som digitalt møde via TEAMS, tilmelding er derfor nødvendig. 
 
 
Dagsordenen for den ekstraordinære generalforsamling er. 
 
  1. Valg af dirigent  
  2. Valg af referent  
  3. De opstillede præsenterer kort sig selv. 
  4. Valg af formand  
  5. Eventuelt  
 
Stemmeberettigede er alle ordinære medlemmer og pårørende-medlemmer (jf. vedtægternes § 3), som 

senest 4 uger før den fastsatte dato for generalforsamlingen har indbetalt kontingent. Der kan ikke stemmes 

ved fuldmagt i følge vores vedtægter og da vi ikke ved hvem der stiller op til formandsposten, kan der 

heller ikke brevstemmes.  
 
Tilmelding til den virtuelle ekstraordinære generalforsamling er nødvendig og skal ske på følgende måde, 

senest søndag d. 28. august  
kl. 19.00.  
 
 E-mail til naestformand@danyca.dk eller til kasserer@danyca.dk med oplysning om 

medlemsnummer, samt den mailadresse den elektroniske mødeinvitation skal fremsendes til. 
 
 Tilmeldte deltagere modtager inden generalforsamlingen pr. E-mail et link til brug for deltagelse til 

TEAMS-mødet. 

 
 
Lidt om formandens opgave i Danyca. 
I forhold til vores vedtægter ledes bestyrelsen af formanden. 
 

Hvem kan stille op til valg som formand. 

Både som patient medlem og pårørende medlem har du mulighed for at stille op som formand.  
Det vigtigste i vores frivillige forening er, at vi har lidt energi og overskud til at varetage de opgaver der 

tilhører os som bestyrelse. Formanden har en del ekstra opgaver, men kan til hver en tid inddrage og 

uddelegere opgaverne til den øvrige bestyrelse, hvis det vil være en fordel eller nødvendighed. Vi har alle i 

bestyrelsen forskellige kompetencer og opgaverne bliver gerne fordelt herefter.  
 
Så har du mod og lyst til at stille op som formand, så skriv gerne til en af ovenstående mailadresser og skriv 

kort om dig selv. Dette vil blive sendt ud til de deltagende medlemmer på Generalforsamlingen. 
Har du spørgsmål omkring formandsposten er du meget velkommen til at skrive eller ringe til Pia, kasserer, 

på tlf. 51745225. 
 
 
Vi ser frem til at se jer til generalforsamlingen 
Mange hilsner 
På Bestyrelsens vegne 
Pia  



 


