
	 
	 

Referat	fra	ordinær	generalforsamling	den	27.	april	2022		 
	 

	 
Dagsorden ifølge vedtægterne:  
  

1. Valg af dirigent  
Niels Jessen valgt.  
  
2. Forpersonens beretning – godkendelse heraf  
 
Der henvises til Bilag 1 
   
Formandens beretning blev godkendt.  
 
Merete Schmiegelow fra Foreningen Modermærkekræft spørger ind til flg).:   
Hvordan måles der bedst muligt på livskvalitet ? Også set i lyset af livskvalitet i forhold til medicinrådets 
arbejde. Merete foreslog, at der nedsættes en arbejdsgruppe, som sætter sig ind i måling og validitet af 
livskvalitet.  
  
Merete spurgte også ind til, hvordan senfølgerforeningens virke/formål/vejledning skal “skæres” i forhold til 
de sygdomsspecikke patientforeninger, samt ønskede, at dette ville blive klart formuleret.  
Forpersonen svarede, at det ikke ville kunne lade sig gøre - bl.a. set ud fra forståelsen af den anerkendte 
definition af senfølger, hvor senfølger kan begynde deres udvikling tidligt i behandlingsforløbet. Så derfor 
vejleder Senfølgerforeningen, hvis det er aktuelt i hele kræftforløbet f.eks. forebyggende i 
behandlingsforløbet.  
 
I senfølgerforeningens arbejde/oplæg/telefonlinje støtter og vejleder vi patienter/borgere primært i forløbet 
efter kræftbehandlingerne.  
   
Senfølgerforeningen er meget interesseret i at være i faglig dialog med moderkræftforeningen omkring 
senfølger efter immunterapi.   
 
Senfølgerforeningen har 474 medlemmer.  

 
  
3. Fremlæggelse af regnskab – godkendelse heraf  
Årsregnskabet blev fremlagt af foreningens nye regnskabsfirma ved Jette Christiansen fra Huset Venture 
Nordjylland. Regnskabet blev godkendt.   
 
Årsregnskabet er vedlagt i fil. 
  
Pkt 6 blev behandlet under punkt 3, hvor forpersonen gennemgik budget for 2022, hvor det ses, at foreningen 
ikke i 2022 har fået økonomisk støtte fra Kræftens Bekæmpelse, fordi foreningen har for stor en formue.  
Foreningens kommende aktiviteter fremgår af budget 22. Der var ingen kommentarer  
Budget for 2023 blev fremvist. Der var ingen kommentarer.  
 



Årsmødet afholdes i 2023. Vi modtager gerne ideer og forslag til indhold i årsmødet og sendes til 
info@senfoelger.dk 

  
Budget 2022 og 2023 er vedlagt i fil. 

  
 
 
4.Bestyrelsens forslag  

  
Senfølgerforeningen havde forslag til ændringer i Senfølgerforeningens vedtægter med ændring til følgende 
tekst:  
  
§ 2 Foreningens formål  
Det tidligere formål i vedtægterne er ikke et egentligt formål. Forslag til et bredere formål blev godkendt med 
følgende tekst: 

  
Senfølgerforeningen er en forening, som varetager senfølgerramtes interesser, især i forhold til at støtte og 
vejlede senfølgerramte, så de får et godt liv efter kræft, samt at få deres behov for anerkendelse, udredning og 
behandling sat øverst på den sundheds- og socialpolitiske dagsorden.  
 
§ 8 Foreningens organisation og virke  
Der foreslås, at foreningen har 2 suppleanter, som vælges ind i bestyrelsen, at bestyrelsesmedlemmer kan søge 
om orlov og det foreslås også at kunne blive associeret medlem af bestyrelsen.  
 
Følgende tekst blev godkendt:  
 
Stk. 1 Foreningen ledes af en generalforsamlingsvalgt bestyrelse på 6-12 medlemmer, samt 2 suppleanter.  
Bestyrelsesmedlemmer kan ved behov, søge om en kortere eller længere orlov.  
Suppleanternes rolle er, at kunne indtræde ved forfald af bestyrelsesmedlemmer i kortere eller længere 
perioder.  
 
Suppleanten har ikke stemmeret i bestyrelsen.  
Hvis Suppleanten overgår til at være medlem af bestyrelsen, får suppleanten stemmeret.   
For personer, som er interesseret i at bidrage til foreningens bestyrelsesarbejde, er det muligt at indtræde som 
associeret bestyrelsesmedlem inden næste generalforsamling. Associerede bestyrelsesmedlemmer har ikke 
stemmeret.  
 
§ 7 Foreningens regnskab og økonomi  
Det forslås, at foreningens kan ansætte en ekstern regnskabsadministrator.   
 
Følgende tekst blev godkendt:  
 
Regnskabsåret følger kalenderåret. Til at varetage regnskabsmæssige opgaver, kan bestyrelsen vælge en 
ekstern regnskabsadministrator.  
Regnskabet revideres af to interne revisorer. Se dog § 10. Foreningens midler skal i størst muligt omfang være 
anbragt på bankkonto.  

  
§ 8 Foreningens tegningsregler og hæftelse  
Det forslås, at foreningens tegnes af formand og næstformand. Jette Christiansen fra Huset Venture 
Nordjylland forklarede, at fordelen ved at slette “med et bestyrelsesmedlem” vil lette tegningsprocedurerne, så 
ikke alle bestyrelsesmedlemmer f. eks skal skrive dokumenter under i foreningens regi.  
Følgende tekst blev godkendt:  
 
Foreningen tegnes af formand og næstformand.  

  
  

5.  Behandling af indkomne forslag  
 



Der var ikke indkommet forslag fra foreningen medlemmer  
  
  
6. Fremlæggelse af budget 2022 og planlagte aktiviteter og budget for 2023 ses i punkt 3  
  
  
7. Fastsættelse af kontingent  
Bestyrelsens forslag blev godkendt med følgende tekst:  
 
Medlemskontingent på 150 kr blev besluttet.   
 
Bestyrelsen kan i særlige tilfælde og for højst et regnskabsår ad gangen bevillige kontingentfrihed til 
medlemmer, der indsender en begrundet anmodning herom.  
 
Bestyrelsen fremsætter forslag om, at medlemmer af andre sygdomsspecifikke patientforeninger, kan blive 
medlem af Senfølgerforeningen for 52 kr pr år. Ved indmeldelsen skal det dokumenteres, hvilken 
sygdomsspecifik patientforening medlemmet i øvrigt er medlem af.  
 
Der blev spurgt ind til, hvordan beløbet på de 52 kr pr år er fremkommet: Forpersonen svarede, at det betyder 
medlemskab for 1 kr pr uge.  
 
7. Valg til bestyrelse  
  
Næstformand: Charlotte Hammer blev valgt som næstforperson  
Kasserer: Dorthe Kann Hostrup ønsker ikke genvalg  
Bestyrelsesmedlem: Susanne Kjelsø blev genvalgt  
Bestyrelsesmedlem: Anne Bajda Nielsen blev genvalgt  
Bestyrelsesmedlem: Anna-Maria Barse og ønsker ikke genvalg: Men vil fortsat stå som aktør for 
børnekræftoverlevere i netværksregi  
Bestyrelsesmedlem: Esther Zoe Lau blev genvalgt  
Bestyrelsesmedlem Randi Lindeneg træder ud af bestyrelsen  

 
Associeret medlem af bestyrelsen, Karsten Thiim vil gerne opstille som bestyrelsesmedlem.  
 
Mona Mussmann vil gerne opstille som bestyrelsesmedlem.  
 
Mona Mussmann og Karsten Thiim vil gerne opstille som bestyrelsesmedlemmer.  
 
Der var ikke andre, som ønskede at opstille som bestyrelsesmedlem.  
 
Der er således 10 bestyrelsesmedlemmer. 
 
Anne Bajda Nielsen blev valgt som kasserer  
 
Forpersonen anbefalede, at det er muligt at melde sig ind som associeret medlem i bestyrelsen, hvilket kan lade 
sig gøre på alle tidspunkter af året.  
 
Toni Andersen og Stine Mikiassen blev valgt som suppleanter til bestyrelsen  

  
  

8. Valg af revisor og revisorsuppleant  
 

Mogens Schønbeck blev genopstillet  
 
Kirsten Andersen er på valg i 2023  
 
Kathe Eilertsen genopstiller som revisorsuppleant  

  



9. Eventuelt  
 

Bodil Nielsen har gjort foreningen opmærksom på, at man som senfølgeramt kan søge patienterstatning. Reglerne 
herfor ses i en mindre folder: “Skadet efter kræftbehandling?” Du har mulighed for at søge erstatning. Kræftens 
Bekæmpelse, Patienterstatningen 2020.  
 
Forpersonen informerede om, at foreningen vil gøre mere opmærksom på denne folder. Forpersonen vil kontakte 
Bodil Nielsen mhp hvodan vi som forening bedst muligt formidler folderen.  

 
Forpersonen takkede de personer, som har genopstillet til bestyrelsen og takkede de nye bestyrelsesmedlemmer og 
de to suppleanter for at opstille i bestyrelsen.  
 
Særlig tak til Anna-Marie Barse, som har haft sit kyndige fokus på børnekræftoverlevere og dejligt, at Anna-Marie 
vil fortsætte som frivillig i foreningen i forhold til børnekræftoverlevere.  
 
Særlig tak til Dorthe Kann Hostrup, som både har været menig bestyrelsesmedlem, næstformand og kasserer. 
Dorthe har i den grad været med til at drive foreningen frem i den rigtige retning og Dorthe tænker altid på, hvad er 
bedst for foreningens medlemmer. Heldigvis bliver Dorthe i foreningens arbejde som frivillig.  
 
Særlig tak til Randi Lindeneg, som har valgt at trække sig fra bestyrelsen. Randi har bl.a. været politisk aktiv med 
kronik og læserbreve inden for senfølgeområdet.   
 
Dirigenten takkes for en god afvikling af generalforsamlingen.  
 
Jette Christiansen, Huset Venture Nordjylland takkes for at være med på generalforsamlingen og forpersonen 
takkede for Jettes gode måde at samarbejde på omkring foreningens regnskab.  
 
Alle medlemmer takkes for deres deltagelse og deres interesse for foreningen.  

  
MNH/SK   
April 2022  
  
  
Bilag 1: Forpersonens beretning, samt tilknyttet power point  
  
Årsregnskab 2021 er vedlagt  
  
Budget for 2022 og budget 2023 er vedlagt  
 
 
Marianne Nord Hansen formand______________________________________________________ 
 
Charlotte Hammer næstformand_________________________________________________________ 
  
  
  

  
  

  
  
 


