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Referat fra generalforsamlingen tirsdag den 19. maj 2015 kl. 19.30 i Center for kræft & Sundhed, Nørre Allé 45, 

2200 København N 

 

 

Formand Marianne Nord Hansen bød velkommen og foreslog med henvisning til  

 

Dagsordenen  

pkt. 1  Valg af dirigent 

Niels Jessen som dirigent. Der var ikke andre forslag, og Niels Jessen valgtes, hvorefter han konstaterede, at generalforsamlingen 

som indkaldt rettidigt i overensstemmelse med vedtægterne, var lovlig og beslutningsdygtig og gav ordet til  

formand Marianne Nord Hansen for afgivelse af 

 

pkt. 2 Formandens beretning 

”Året 2014 har været meget centreret om at bidrage med direkte hjælp til kræftpatienter med senfølger.  

 

Det er derfor med stor glæde, at vi har kunnet give økonomisk hjælp til kræftpatienter, som har lymfødem som senfølge. Det har 

kunnet lade sig gøre, fordi Heinrich og Laurine Jessen Fonden har doneret foreningen 100.000 kr. til dette formål. 

 

Det er også med stor glæde, at Pink Tribute har doneret foreningen 50.000 kr formålsbestemt til lymfødembehandling hos 

kvinder, som har haft brystkræft. Tilbuddet vil blive lagt ud på Foreningens hjemmeside.  

 

I dette år har foreningen haft mange oplæg i hele landet. Mødet og dialogen med patienter, som har senfølger er stadig et vigtigt 

indsatsområde. Kræftpatienter med senfølger går stadig alene med deres senfølger og får ikke den hjælp, de har brug for. 

 

Foreningens oplæg om: ”Hvad senfølger er”og ”Hvad den enkelte selv skal være opmærksom på for at afhjælpe senfølger”, er 

værdifuld udveksling for kræftpatienter og deres pårørende. 

 

Foreningens telefonlinje er også medvirkende til foreningens direkte hjælp til patienter, som på forskellige måde har senfølger. Vi 

lægger vægt på en god omsorgsfuld snak og lægger lige så meget vægt på rådgivning og vejledning. Også her gør vi brug af de 

forskellige kompetencer, som foreningen rummer. Og ikke mindst bruger foreningen de henvisningsmuligheder til faglige netværk, 

som gennem årene er etableret. Bl.a. til socialrådgivere og lægefaglig vejledning. 

 

Det lokale netværk i Ålborg er nu konsolideret med en aktiv netværksgruppe, hvor der netop i maj er afholdt et orienteringsmøde 

om arbejdsliv og senfølger. 

 

De mange oplæg, dialogmøder, lokale netværk og telefonlinjen er succesfulde. De positive tilbagemeldinger og dét, at vi gør en 

forskel, er betydningsfuld drivkraft for foreningens frivillige arbejde. 

 

Foreningsåret har også været præget af formidlingens år, hvor formidling af viden om senfølger har været omfangsrigt.   

 

Foreningens har på et videns-baseret niveau skrevet et afsnit om senfølger i en lærebog for onkologiske sygeplejersker. De 

hyppigste senfølger beskrives og om, hvordan viden om senfølger skal inddrages i et kræftforløb.  

 

Foreningens bidrag til et tema om senfølger i Helse, oktober 2014, har betydet mange henvendelser til foreningen om oplæg og 

ikke mindst opkald på vores telefonlinje. Samtidig bidrog foreningen til forskellige afsnit i Josina Bergsøes bog om senfølger. 

 

Foreningen har arbejdet for, at senfølger er kommet på dagsorden i både Kræftplan III, de nationale forløbsprogrammer, og nu i 

de kommende forløbsprogrammer. Vi hilser det meget velkomment, at senfølger nu har fået en central plads i de individuelle 

behandlingsplaner, som indgår i de fastlagte forløbsprogrammer. 

 

Både sygehusene, egen læge og kommunerne skal derfor i højere grad vurdere om kræftpatienter er i risiko for at udvikle 

senfølger, samt have planer for at behandle patienternes senfølger.  

 

Ny viden om senfølger skal udvikles.   
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Foreningen er i den sammenhæng aktiv deltagende i projektet: ”Patientens stemme” , som er et 4-årigt projekt baseret på 

Barometerundersøgelserne i Kræftens Bekæmpelse. Foreningen står for, at senfølger udforskes i dette projekt. 

 

Derudover deltager foreningen i Kræftudvalget i Region Hovedstaden, hvor der skal arbejde på at sikre bedre sammenhængende 

sektorovergange. 

 

Indenfor forskning på senfølgeområdet deltager foreningen i vurdering af, hvilke forskningsprojekter, som kan få økonomisk støtte 

via Knæk Cancer midlerne. Herved sikrer foreningen, at aktuelle senfølger udforskes.  

 

Et sidste skud på stammen inden for vidensområdet er, at foreningen har udbudt at indgå i projektsamarbejde med studerende fra 

Ålborg og Århus Universitet.  Vi har udbudt samarbejde inden for livskvalitet efter en kræftdiagnose, det gode liv, omkostninger i 

forhold til senfølger, diagnosticering af senfølger, arbejdsliv. For tiden vejledes der i to specialeopgaver på Sociologistudiet og 

på psykologi-studiet. Derudover leverer foreningen interviewpersoner til respektive studier. 

 

Til sidst skal nævnes, at foreningen i dette år har afholdt to orienteringsmøder, som har omhandlet psykosociale senfølger efter 

børnekræft og om, hvordan den sociale lovgivning kan anvendes hos kræftpatienter med senfølger.  

 

Foreningens økonomiske situation har betydning for, at vi fortsat har ressourcer til at formidle viden om senfølger, så senfølger i 

højere grad bliver anerkendt og at kræftpatienter rettidigt får den bedste hjælp for deres senfølger. Vi vil derfor takke vore 

medlemmer for at støtte vort arbejde og vi arbejder fortsat for, at der vil være flere, der støtter op omkring foreningen. Vi har 

derfor foreslået en ændring af vedtægterne, der åbner mulighed for, at organisationer, institutioner og foreninger kan blive 

medlem af foreningen og støtte op omkring vores arbejde, såvel økonomisk som vidensmæssigt. Dette også som led i 

bestræbelserne på, at foreningen fortsat kan være på forkant og bidrage til direkte hjælp og rådgivning til kræftpatienter. 

 

Vi vil gerne opfordre til, at alle patienter, som har senfølger, skriver deres patienthistorie på vores hjemmeside. Det vil hjælpe 

andre med senfølger og vi ved, at sundhedspersonale på sygehusene og kommunerne har gavn af denne viden. Se vores 

hjemmeside: senfoelger.dk – hvor også foreningens vision og mission er beskrevet under menupunktet: Om foreningen. 

 

Jeg vil gerne sige en stor tak til bestyrelsesmedlemmer og revisorer, som alle yder en stor frivillig indsats”. 

  

Beretningen blev godkendt uden bemærkninger - og dirigenten gav herefter ordet til Gunvör Djurhuus i kasserer Susanne Havnings 

fravær for 

 

pkt. 3 Fremlæggelse af regnskab 

Gunvör gennemgik regnskabets indtægts- og udgiftsposter, herunder overskridelsen vedrørende budgetterede aktiviteter i forhold 

de af Kræftens Bekæmpelse godkendte tilskud. Den væsentligste årsag til de forøgede driftsudgifter var tilbagebetaling til Kræftens 

Bekæmpelse af for meget udbetalt medlemstilskud i 2013 samt rejse- og ulykkesforsikring af bestyrelsens medlemmer.  Gunvör 

henviste til noterne 1-6 til årsregnskabet, hvoraf også de aktiviteter, der ikke er dækning for i bevillingen fra Kræftens Bekæmpelse, 

fremgår.   

Revisorerne havde foretaget en grundig gennemgang af regnskab og formueregnskab samt checket bilag og saldi.  

Der var herefter afgivet revisionspåtegning uden bemærkninger.  

 

Der var ikke spørgsmål til regnskabet, der herefter blev godkendt. 

 

Dirigenten oplyste vedrørende 

pkt. 4 Behandling af indkomne forslag 

at der ikke var indkommet forslag fra medlemmer, men at bestyrelsen fremlægger forslag (udsendt med indkaldelsen) til ændring i 

vedtægternes  

§ 3 nyt stk. 2 om mulighed for medlemskab for organisationer m.v. samt konsekvensrettelser i § 5 

§ 6 stk. 1 ændres maksimalt antal bestyrelsesmedlemmer til 12 med deraf følgende konsekvensrettelser i antal af 

bestyrelsesmedlemmer, der er på valg i lige hhv. ulige år. Endvidere udgår suppleanter. 

§ 8 Der indsættes bestemmelse om hæftelse samt om legat-, fondsmidler o.l. 

§ 9, 2. pkt. udgår som overflødigt, da der er pkt. om medlemsforslag i § 5, 1. afsnit 

Dirigenten gjorde opmærksom på, at vedtægtsændringer kræver, at 2/3 af de stemmeberettigede på generalforsamlingen stemmer 

herfor. Da ændringerne klart fremgik af bilag til mødeindkaldelsen mente han ikke, at der var behov for gennemgang af de enkelte 
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ændringer. Efter at have forhørt sig om, hvorvidt der ønskedes skriftlig afstemning, blev vedtægtsændringerne til sat til mundtlig 

afstemning og vedtaget med samtlige stemmer. 

 

Dirigenten gav herefter ordet til formand Marianne Nord Hansen vedrørende 

pkt. 5 Fremlæggelse af budget og planlagte aktiviteter 

hvor Marianne redegjorde for de planlagte aktiviteter og ønsker for indeværende og kommende år: 

 
Udarbejdelse af informationsmateriale om senfølger. En større folder med senfølger og hvad der kan gøres ved dem. Forebyggelse 
og behandling. Også for praktiserende læger. Også en folder, som patienterne kan bruge. 
Arbejde for etablering af senfølgeklinikker 
Vejlede og informere om mulige behandlingsformer, henvendelsesmuligheder m.m. i forbindelse med vores patientmøder, oplæg 
mv.  

Flere orienteringsmøder på landsplan med fageksperter som foredragsholdere 

Videreudvikle vores folder og modernisere foreningens hjemmeside 

At foreningen kan deltage i nationale og internationale konferencer på senfølgeområdet.   

Samarbejde med professoratet om senfølger 

Udarbejde artikler og læsebreve i dagspresse og fagblade. 

 

For så vidt angår foreningens budget for kalenderåret 2015 henviste Gunvör til regnskabet, hvor budgettet var anført. 

Herefter redegjorde Gunvör for de budgetterede udgifter til de planlagte aktiviteter på kr. 36.000. Budgettet er samlet på kr. 90.000 

for kalenderåret 2015 og indebærer dermed en forventet overskridelse på 83.000 i forhold til indtægterne på forventet kr. 7.000, 

idet foreningen ikke modtager tilskud fra Kræftens Bekæmpelse i 2015, men må afholde udgifterne af foreningsformuen. Hun 

gjorde endvidere opmærksom på, at en evt. yderligere nedregulering af bevilget tilskud for 2014 fra Kræftens Bekæmpelse ved 

behandlingen af regnskabet ville forøge underskuddet. 

 

Pkt. 6 Fastsættelse af kontingent 

Marianne foreslog kontingentet for 2015 fastsat uændret til kr. 100 pr. medlem jf. § 3 stk. 1 og kr. 1.000 pr. medlem jf. § 3 stk. 2 

(organisationer m.v.)  

Dirigenten satte herefter forslaget til afstemning, hvorefter det blev vedtaget med samtlige stemmer.  

 

Dirigenten gik derefter over til  

pkt. 7 Valg til bestyrelse, jf. § 6 stk. 1 

På valg er: 

Formand: Marianne Nord Hansen - genopstiller                                                        (2 år) 

Sekretær: Gunvör Djurhuus – genopstiller ikke. Bestyrelsen foreslår Signe Ravn Andersen som sekretær  (2 år) 

Bestyrelsesmedlem: Anne Bajda - genopstiller                                                                                                   (2 år) 

Bestyrelsesmedlem: Hanne Bonde - genopstiller ikke. Bestyrelsen foreslår Susanne Malchau Dietz       (2 år) 

Bestyrelsesmedlem: Vakant post   (2 år) 

Bestyrelsesmedlem:  Vakant post  - Signes restperiode  (1 år) 

                                                                                                                        

Kasserer Susanne Havning (valgt 2014) har ønsket at fratræde posten, Gunvör Djurhuus opstiller restperiode  (1 år) 

Næstformand Gunvör Djurhuus fratræder p.g.a. opstilling som kasserer – Rikke Helsted opstiller restperiode   (1 år) 

 

Dirigenten opfordrede andre interesserede til at opstille til posterne. Der var ikke andre, der stillede op til posterne, så Marianne 

Nord Hansen genvalgtes til formand, Signe Ravn Andersen valgtes til sekretær, Anne Bajda, Susanne Malchau Dietz samt 

Susanne Havning som bestyrelsesmedlemmer.  

Gunvör Djurhuus valgtes til kasserer (for Susanne Havnings restperiode 1 år) og Rikke Helsted valgtes til næstformand (for 

Gunvörs restperiode 1 år) 

 

Der er med de vedtagne ændringer i vedtægterne ikke behov for valg af bestyrelsessuppleant. 

 

På spørgsmål fra salen om man kunne deltage i bestyrelsesarbejdet, hvis man var interesseret, men ikke lige nu ville stille op var 

svaret, at man kan deltage som arbejdsgruppemedlem, der indgår i bestyrelsesarbejdet. 

 

Dirigenten gik herefter over til 

pkt. 8 Valg af revisor og revisorsuppleant 
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Revisor Jette Toft (valgt i 2014 for 1 år) genopstiller    (2 år) 

Revisorsuppleant, ingen p.t., men tidl. revisor Bente Andersen har givet tilsagn om opstilling  (1 år) 

 

Dirigenten spurgte om der var nogle af de tilstedeværende, der ønskede at stille op til posterne. Da det ikke var tilfældet, er Jette 

Toft valgt som revisor og Bente Andersen som revisorsuppleant. 

 

Herefter gik man over til 

pkt. 9 Eventuelt 

hvor det oplystes, at referat og vedtægter udsendes til medlemmerne, men også lægges ind på foreningens hjemmeside 

http://www.senfoelger.dk.  

 

Dirigenten takkede for fremmødet og medlemmernes interesse. 

 

Marianne Nord Hansen takkede Niels for en velledet generalforsamling. 

 

Generalforsamlingen sluttede ca. kl. 21. 

 

  

 

Hvidovre, den 26. juli 2015 Farum, den 24. aug. 2015 

 

   

sign. Gunvör Djurhuus sign. N. Jessen 

 

Referent: Gunvör Djurhuus Dirigent: Niels Jessen 
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