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Referat fra  
Patientforeningen Modermærkekræft’s generalforsamling  

20. september 2020, kl. 13.00  
 
Afholdt i Mødecenter Odense 
Buchwaldsgade 48 
5000 Odense C 

 

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 
6. Behandling af indkomne forslag fra medlemmer 
7. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer for 2 år 

1. Merete Schmiegelow (næstformand) Modtager genvalg 
2. Per Mikkelsen (Kasserer) Modtager genvalg 
3. Line Frimann (Bestyrelsesmedlem) Modtager ikke genvalg 
4. Nyt medlem 

8. Valg af 3 suppleanter for 1 år 
9. Valg af eksternt godkendt revisionsfirma 

1. Grant Thornton, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 
10. Eventuelt 

 

Formand Lene Ottesen bød velkommen til generalforsamlingen, som jo oprindelig var 

planlagt til afholdelse i marts måned, men grundet omstændighederne med COVID-19 

først kunne afholdes nu. 

1. Valg af dirigent  

Lene Ottesen foreslog Lars Tryggedsson som blev valgt 

Dirigenten takkede for valget og kunne konstatere at generalforsamlingen var lovligt 

indkaldt ved udsendelse af indbydelse den 2. august 2020. 

2.  Bestyrelsens beretning til godkendelse   

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

udsendte skriftlige beretning. 

Lene Ottesen fremhævede særligt at der i perioden havde været en god medlemstilgang. 

Status 225 medlemmer pr. dags dato 

Der har været netværksmøder afholdt ved hjælp af tovholdere 

Lene omtalte særligt opstart af netværk på Bornholm, med møde i januar 2020.  

Der var mødt 50 personer op til mødet, hvilket var meget fint. Det forventes at der kan 

afholdes årligt møde på Bornholm. 
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Lene omtalte også at vi modtager telefonopkald fra medlemmer – som vi kan henvise 

videre til personer med lignende problemer 

Sanne Wiingreen informerede om at Patientforeningen også har deltaget i internationalt 

samarbejde gennem MPNE + MPNE Nordic (Melanoma Patient Network Europe) 

Alan Wiingreen informerede om Derma Korps, som er en gruppe af læger som underviser 

i at spotte mistænkelige hudforandringer. Målgruppen for undervisning er behandlere som 

i deres salon/klinik kommer i tæt kontakt med kunder/klienters hud. 

Bestyrelsens beretning blev godkendt 

 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse    

Per Mikkelsen gennemgik regnskab 2019 og knyttede bemærkninger til forskellige punkter 

i regnskab. 

Overskud skyldes mest, at udgifter ikke er afholdt pga. udskydelse af aktiviteter grundet 

COVID 19 

Regnskabet blev godkendt 

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

Lene Ottesen informerede om kommende aktiviteter 2020/2021 og nævnte specielt 

• Målsætning for aktiviteter   

• Patientinddragelse 

• Kommunikation mellem patienter og fagfolk. 

• Merkelcelle patientgruppe ind under Patientforeningen     

Per Mikkelsen orienterede om de budgetmæssige forhold grundet aktiviteter m.m. 

Ingen bemærkninger til budget 

5.  Behandling af forslag fra bestyrelsen  

Der var ingen forslag  

6.  Behandling af indkomne forslag fra medlemmer   

Der var ingen forslag     

 7. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer for 2 år  

Lene Ottesen redegjorde for hvordan bestyrelsen havde været sammensat efter 

generalforsamlingen i 2019. Der har været et stærkt ønske om at få ”fyldt op” på alle 

bestyrelsesposter – og var derfor glad for at flere havde budt ind på at indgå i bestyrelsen. 

Lene Frimann har desværre måtte trække sig fra bestyrelsen på grund af sygdom.  
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Følgende blev herefter valgt til bestyrelsen 

• Merete Schmiegelow  

• Per Mikkelsen  

• Gert Christiansen 

• Jef Holm-Hansen 

Alle valgt for 2 år. 

 8. Valg af 3 suppleanter for 1 år 

Lene Ottesen glædede sig over, at det også kan lykkes at få ”fyldt op” på suppleant-

posterne. Suppleanter deltager i bestyrelsesmøder og deltager aktivt i foreningens 

opgaver. 

Følgende blev herefter valgt 

1. suppleant Anne Pontoppidan   

2. suppleant Bodil Birkelund Pedersen 

3. suppleant Jesper Pedersen 

9. Valg af eksternt godkendt revisionsfirma  

Grant Thornton, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genvalgt 

 10. Eventuelt   

Der blev givet tilbud fra medlem om at være samtalepartner ved de svære samtaler med 

medlemmer og/eller pårørende. 

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

afsluttet. 
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Underskriftsbilag for referat af Generalforsamling 2019  

i Patientforeningen Modermærkekræft 

 

 

 

______________________ 

Lars Tryggedsson (dirigent) 

 

 

___________ ___________ ______________ 

Lene Ottesen Per Mikkelsen Merete Schmiegelow 

  

 

______________ ____________ 

Sanne Wiingreen Alan Wiingreen 

 

 

______________ ____________ 

Gert Christiansen Jef Holm-Hansen 

 


