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Referat fra  
Patientforeningen Modermærkekræft’s generalforsamling  

21. marts 2021, kl. 13.00  
 
Afholdt virtuelt fra 
Severin Kursuscenter 
Skovsvinget 15 
5500 Middelfart 

 

Dagsorden:  
1. Valg af dirigent  
2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år  
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse  
4. Godkendelse af budget og fastlæggelse af kontingent for det kommende år 

5. Behandling af indkomne forslag fra bestyrelsen 

a. Forslag til vedtægtsændringer 
6. Behandling af indkomne forslag fra medlemmer 
7. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år 

a. Lene Ottesen (formand) Modtager ikke genvalg 
b. Sanne Wiingreen – Modtager genvalg 
c. Alan Wiingreen – Modtager genvalg 

8. Valg af 3 suppleanter for 1 år 
a. Anne Pontoppidan – Modtager genvalg 
b. Jesper Pedersen – Modtager genvalg 
c. Bodil Birkelund Pedersen – Modtager genvalg 

9. Valg af eksternt godkendt revisionsfirma 
10. Grant Thornton, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 
11. Eventuelt 

 

Formand Lene Ottesen bød velkommen til generalforsamlingen, som på grund af COVID-

19 restriktionerne jo ikke kunne afvikles på normal vis. Generalforsamlingen afvikles derfor 

virtuelt – for 1. gang i foreningens historie – og med de udfordringer som dette giver. 

1. Valg af dirigent  

Lene Ottesen foreslog Lars Tryggedsson som blev valgt 

Dirigenten takkede for valget og kunne konstatere at generalforsamlingen var lovligt 

indkaldt. Dirigenten informerede kort om proces og procedurer i forbindelse med den 

virtuelle afvikling af generalforsamlingen. 

2.  Bestyrelsens beretning til godkendelse   

Lene Ottesen fremlagde bestyrelsens beretning, som var suppleret med den tidligere 

udsendte skriftlige beretning. 

Efter generalforsamlingen i 2020 har bestyrelsen været ”fuldt besat” på alle poster – og 

Lene Ottesen præsenterede bestyrelsens medlemmer og suppleanter. 
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Lene Ottesen oplyste at der i perioden havde været en god medlemstilgang. En fremgang 

på 42 medlemmer, så medlemstal pr. 31.12.2020 udgjorde 246. Medlemsfremgang er 

fortsat i de første måneder af 2021. 

Bestyrelsen har trods forsamlingsrestriktioner fastholdt afholdelse af bestyrelsesmøder, 

arbejdsgruppemøder og møder med eksterne samarbejdspartnere. Disse møder har dog i 

det væsentligste været afholdt som virtuelle møder. 

Dog nåede bestyrelsen at afholde 16 fysiske møder inden den 11. marts 2020. 

Også afholdelse af netværksmøder har kunne opretholdes gennem hele året. Inden 

nedlukningen blev der afholdt 5 fysiske netværksmøder – og efterfølgende har der været 

afholdt 8 virtuelle møder. 

Lokalafdelingerne har spillet en væsentlig rolle i det forløbne år. Særligt skal fremhæves 

etablering af lokalafdeling i Hillerød, som nu afholder netværksmøder regelmæssigt. 

En stor tak til de tovholdere i lokalafdelingerne, som spiller en væsentlig rolle i forhold til 

kontakt til vores medlemmer. 

Den 19. januar 2020 afholdt vi et foredrag på Bornholm. Der var stor tilslutning til 

foredraget – men desværre lykkedes det ikke (endnu) at få etableret en lokalafdeling der. 

Vores arrangement National Modermærkekræft Weekend har jo været ramt af 

forsamlingsrestriktionerne. Vi har 2 gange måtte aflyse planlagte arrangementer. Nu er der 

planlagt til september 2021 – og alt tyder på at det vil lykkes denne gang ☺. 

Det har krævet en del arbejde i bestyrelsen at få disse arrangementer planlagt – og aflyst. 

Men det har heldigvis kunne lade sig gøre – og vi har mødt stor velvilje hos både 

konferencecenter og vores samarbejdspartnere. 

Lene Ottesen oplistede herefter en del andre aktiviteter som bestyrelsen har gennemført i 

det forløbne år. Det har været særligt vigtigt at opretholde en god medlemskontakt, da 

mange har været usikre omkring Covid-19. 

Vi har deltaget i infomøder for nye patienter på de såkaldte ”Patientskoler”. Disse afholdes 

på hospitaler i Herlev og Århus, og senest har vi fået aftale med OUH. 

Endelig har vi været aktive på de sociale medier – både vores egen hjemmeside 

modermaerkekraeft.dk og på Facebook. 

Af andre aktiviteter som bestyrelsen har være involveret i kan nævnes 

• Derma Korps (dermakorps.dk) 

• Samarbejde med sundhedsvæsenet 

o Medicinrådet 

o Dansk Melanom Database 

o Arbejdsgruppe vedrørende ”Kræftpakke 4” 

• Samarbejde med Kræftens Bekæmpelse 



 

Side 3 
 

• Samarbejde med Medicinalfirmaer 

• Fokus på brug af solarier (ændret lovgivning) 

Bestyrelsens beretning blev godkendt 

 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse    

Per Mikkelsen gennemgik regnskab 2020 og knyttede bemærkninger til forskellige punkter 

i regnskab. 

Overskud på kr.155.000,- skyldes mest, at udgifter ikke er afholdt pga. udskydelse af 

aktiviteter grundet COVID 19. 

Dette har også betydet, at foreningens formue nu udgør næsten kr. 600.000, -.  

Men her skal tages i betragtning, at de kommende aktiviteter – specielt 

weekendkonferencen i september 2021, vil reducere dette væsentligt. 

Regnskabet blev godkendt 

4. Godkendelse af budget og fastlæggelse af kontingent for det kommende år     

Per Mikkelsen gennemgik det fremlagte budget, og orienterede om de budgetmæssige 

forhold grundet aktiviteter m.m. 

Ingen bemærkninger til budget 

5.  Behandling af forslag fra bestyrelsen  

Bestyrelsen havde fremlagt 3 forslag til vedtægtsændringer, omhandlende 

• §2, stk. 3 – Formål 

• §3, stk. 2 – Medlemskab 

• §10, stk. 3 – Dokumentation 

Lene Ottesen begrundede de 3 forslag, som herefter blev godkendt. 

Revidere vedtægter vil snares blive opdateret på hjemmesiden modermaerkekraeft.dk 

6.  Behandling af indkomne forslag fra medlemmer   

Der var ingen forslag     

 7. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer for 2 år  

Lene Ottesen har ikke ønsket at fortsætte som medlem af bestyrelsen. 

Bestyrelsen foreslog Jesper Pedersen som nyt bestyrelsesmedlem. Jesper har siden 

generalforsamlingen i 2020 været suppleant.  
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Følgende blev herefter valgt til bestyrelsen 

• Sanne Wiingreen 

• Alan Wiingreen 

• Jesper Pedersen 

Alle valgt for 2 år. 

Konstituering af bestyrelsen sker på førstkommende bestyrelsesmøde efter 

generalforsamlingen. 

 8. Valg af 3 suppleanter for 1 år 

Med Jesper Pedersen som nyt bestyrelsesmedlem, skal vælges ny suppleant. 

Bestyrelsen foreslår Peter Møller, som tidligere har været aktiv i foreningen. 

Følgende blev herefter valgt 

o Anne Pontoppidan   

o Bodil Birkelund Pedersen 

o Peter Møller 

9. Valg af eksternt godkendt revisionsfirma  

Grant Thornton, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genvalgt 

 10. Eventuelt   

Dirigenten takkede for god ro og orden – og erklærede generalforsamlingen for 

afsluttet. 

Som afslutning takkede Merete Schmiegelow Lene Ottesen for hendes fantastiske 

arbejde og engagement som formand for Patientforeningen Modermærkekræft. Der er 

ingen tvivl om, at foreningens fremgang og synlige tilstedeværelse i høj grad skyldes 

Lenes indsats. 

Med et personligt engagement sjældent set, har Lene gjort en stor forskel for mange 

modermærkekræftpatienter og pårørende. Lene indsats vil blive savnet – men hun har lagt 

grundlaget for foreningens fortsatte arbejde. 

 

Referent: Alan Wiingreen  
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Underskriftsbilag for referat af Generalforsamling 2020  

i Patientforeningen Modermærkekræft 

 

 

 

______________________ 

Lars Tryggedsson (dirigent) 

 

 

___________ ___________ ______________ 

            Merete Schmiegelow Per Mikkelsen Alan Wiingreen 

  

 

______________ ____________ 

  Sanne Wiingreen Jesper Pedersen 

 

 

______________ ____________ 

Gert Christiansen Jef Holm-Hansen 

 


