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Referat

l. Valg af dirigent:

Advokat Mikael Skou Skjoldager blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt
indkaldt via brystkræft.dk d. 27. 1.23, DBOnyt d. 28. 1. 23 og DBObladet, publiceret første uge i februar 2023

Der var 71 stemmeberettigede til stede ved generalforsamlingen. Der blev nedsat et
stemmeoptællingsudvalg (afstemning ved håndsoprækning) bestående af: Gitte Laursen og Marianne
Johansson

Referent: Randi Krogsgaard

2. Bestyrelsens beretning:

Bestyrelsens beretning blev godkendt.

Formand Anja Skjoldborg Hansen aflagde beretningen og fremhævede de mest markante begivenheder fra
2022 samt hvilken betydning disse fremadrettet. Bestyrelsen afholdt l 2022 et strategiseminar med
formålet at identificere 10 mærkesager, som Foreningen ønsker at påvirke. 3 mærkesager blev udvalgt til
at være i fokus fra 2022: l) Et bedre screeningsprogram, baseret på EU kommissionens retningslinjer
(screening fra 45 år) og med skelen til bl.a. Sverige, som screener kvinder i aldersintervallet 40-79 år. For
nuværende overser det danske screeningsprogram automatisk kvinder med tæt brystvæv, et forhold, der
vil være i fokus fremadrettet. 2) Bedre inddragelse af patienter i deres egen behandling. Det er vigtigt at få
lydhørhed for patientens egne præferencer. 3) Danmark halter bagud mht. godkendelse af ny
kræftmedicin både til primær behandling og til behandling af metastaserende brystkræft (MBC).
Behandling som allerede er taget i brug i andre Europæiske lande. Foreningen arbejder på at nuancere
debatten om at få adgang til ny medicin med fokus på, hvad tiden er værd når man er kræftpatient, at
Danmark aftager de nye lægemidler, at der bliver ved at være nye lægemidler, l 2022 arrangerede
foreningen 2 debatter på folkemødet, en god oplevelse og med god lydhørhed hos vores
samarbejdspartnere, betød bl.a. øget lydhørhed hos Kræftens Bekæmpelse. Dette arbejde fortsættes i
2023 bl.a. med fornyede folkemødedebatterog en specifik opmærksomhedskampagne vedr. ny medicin,
som foreningen har afsat midler til i budgettet for 2023.

Formanden benyttede lejligheden til at sige tak

. til de mange frivillige medlemmer af foreningens 9 kredse, som gør en kæmpeforskel i det daglige

. til Camilla Sander foreningens næstformand, som utrætteligt har stillet op i pressen og talt sagen
for kvinder med MBC i pressen.

. til de tre tilknyttede konsulenter: Charlotte Holst (journalist), Michelle Farrington (Grafiker) og
Randi Krogsgaard (sekretariatsleder)

. de afgåede bestyrelsesmedlemmer

3. Fremlæggelse af regnskab og godkendelse af dette

Bestyrelsen havde som noget nyt lagt budgetskema ind for 2023.

Kasserer Tina Clausen gennemgik indtægter og udgifter i det revisionspåtegnede regnskab.

Der var spørgsmål til udgifter til Senfølgeseminaret og MBCseminaret samt drift af IT, der oversteg
budgettet.



o Vedr. de to seminarer skyldtes budgetoverstigelsen, at der var færre deltagere end kalkuleret. Til
gengæld var der for begge seminarers vedkommende indtægter i form af standleje fra udstillende
virksomheder, som ikke på forhånd var indkalkuleret i budgettet.

o Vedr. IT-drift skyldes udgiftsniveauet, at der i 2022 blev implementeret nyt økonomisystem, som
korresponderer med tilmeldinger og medlemsdatabase på hjemmesiden samt etablering af
betalingsløsning i form af Dankortbetaling.

Derudover ønskede Generalforsamlingen at få regnskabet tilsendt inden selve generalforsamlingen
fremover.

Regnskabet blev godkendt.

4. Behandling af indkomne forslag (l) og (2)

(l) Bestyrelsen fremlagde vedtægtsændringsforslag vedr. § 1, §5, § 6og § 7.

Forslag vedr. § l -Ændring af navn: Foreningens navn er Brystkræftforeningen. Som binavn benyttes også
Dansk Brystkræft Organisation (DBO). Foreningens internationale navn er Danish Breast Cancer
Organisation.

Konsekvensrettelse §6 vedr. § l - Ændring af navn: (DBO slettes foran 'kreds').

Konsekvensrettelse §7 vedr. § l -Ændring af navn: Virksomheder, organisationer og enkeltpersoner kan i
henhold til Ligningslovens § 8A om gaver støtte Brystkræftforeningen og modtage foreningens
publikationer efter ønske.

Forslaget blev vedtaget med 69 stemmer for, l hverken for eller imod og l imod

Forslag vedrørende § 5: Tilføjelse vedr. referat efter konstituerende møde: Efter hver generalforsamling
konstituerer bestyrelsen sig med formand, næstformand og kasserer. Et referat af det konstituerende
møde underskrives og vedlægges referat af generalforsamlingen.

Forslaget blev vedtaget med 71 stemmer for og O stemmer imod
Erhvervelse af fritidshus til udlejning til medlemmer: Bestyrelsen foreslog, at anvende en del af foreningens
formue til at anskaffe et fritidshus på Bornholm. Huset skulle benyttes af foreningens repræsentanter på
det årlige Folkemøde, og i den resterende periode udlejes til medlemmerne via en uafhængig portal, fx
Bookhus.dk Baggrund: Foreningen har hensatte midler fra arvemid ler stående på foreningens konto.
Erhvervelse af et fritidshus til udlejning vil være et godt medlemstilbud. Prisen for udlejning sættes så lavt
det kan lade sig gøre ift. at sikre en rentabel drift af huset. Erhvervelse af ejendom på Bornholm kan spare
store omkostninger ved indkvartering af foreningens repræsentanter på det årlige Folkemøde, hvor det
iøvrigt kan være vanskeligt at finde indkvartering inden for et rimeligt budget.
Forslag: Erhverve en ejendom med 4-5 sengepladser, budget op til ca. l mio. kr. Udlejning til medlemmer
kan ske, når foreningen har opnået godkendelse til udlejning til medlemmer og når evt. eksisterende
udlejningsaftale ophører. Bestyrelsen foreslog en vejledende afstemning, som tilkendegivelse af, at
bestyrelsen kan arbejde videre med projektet
Forslaget blev vedtaget med stemmerne 44 stemmer for, 13 stemmer imod, 11 stemte hverken for eller
imod. 3 undlod at deltage i afstemningen. Der blev afgivet l stemme på fuldmagt, stemmen blev afvist af
dirigenten under henvisning til vedtægternes § 4, hvoraf fremgår, at der kun kan stemmes af medlemmer,
der er mødt op på generalforsamlingen.

5. Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen foreslog at kontingentet forbliver uændret.

Uændret kontingent blev vedtaget af generalforsamlingen.

6. Valg til bestyrelse
Tidligere bestyrelsesmedlemmer Lis Kuntz og Jeanette Bang er udtrådt af bestyrelsen 31. 12. 22

Følgende bestyrelsesmedlemmer var på valg:



Anja Skjoldborg Hansen genopstillede for 2 år
Camilla Sander genopstiller for 2 år
Lene Kaa Meier genopstillede for l år
Birgit Arentoft genopstillede for 2 år
Tina Clausen genopstillede for 2 år

To nye kandidater stillede op til bestyrelsen
Nina Sperling, stillede op for 2 år
Mette Gammelgaard, stillede op for l år

Alle der ønskede genvalg blev valgt
De to nye kandidater blev valgt

Bestyrelsen består herefter af:
Anja Skjoldborg Hansen valgt for 2 år
Camilla Sander valgt for 2 år
Lene Kaa Meier valgt for l år
Birgit Arentoft valgt for 2 år
Tina Clausen genopstiller 2 år
Nina Sperling valgt for 2 år
Mette Gammelgaard valgt for l år
Grethe Dahlquist valgt i 2022 for 2 år
Hanne Heiberg, valgt i 2022 for 2 år

7. Valg af suppleanter
Der var Ikke kandidater til bestyrelsessuppleanter

8. Valg af intern revisor og revisorsuppleant
På valg var: Karin Abrahamsen, Aarhus, som modtog genvalg
Marie Løkke Rasmussen, Fyn, som modtog genvalg

9. Eventuelt
Der var intet under eventuelt.

Dirigenten takkede for god ro og orden og ønskede foreningen tillykke med det nye navn, der trådte i kraft
umiddelbart efter vedtagelsen af vedtægtsændringen.
Generalforsamlingen blev hævet.
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