
Referat fra generalforsamlingen  
2 april 2022 på Hotel Svendborg  

 

 

Dagsorden iflg. Vedtægter: 

 

1. Valg af dirigent og stemmetællere:  
 
Bestyrelsen anbefalede Finn Larsen som dirigent. Han blev valg af generalforsamlingen.  
 
Max Frederiksen og Erling Søby blev valgs som stemmetællere. 
 
Der var 45 stemmere tilstede. 

 

2. Formanden beretning samt godkendelse heraf: 

Som tiden dog går. Det er ikke mere en et halvt år siden vi mødtes sidst. Det var i Odense til 
2022’s generalforsamling. 

Jeg håber nu det bliver normale tider igen ovenpå COVID-19 så vi igen kan afholde de 
planlagte arrangementer i foreningen 

Ja, så mødes vi nu igen i Svendborg – her i det sydfynske – dejlige omgivelser og vejret og 
årstiden siger forår. Forårsblomsterne pibler frem. Det er en dejlig tid. 

Og endnu engang vil jeg byde jer allesammen velkommen. Et stort velkommen til alle de nye 
medlemmer der deltager i weekenden men også til jer der har deltaget tidligere. Dejligt at se jer 
alle og hilse på jer. 

Jeg har nu været formand i 8 år – som tiden dog går. Kan slet ikke forstå det er så mange år 
siden jeg stillede op første gang.  

Så det må jo så være min 8. beretning jeg skal fremlægge i dag. Men som sidste år – altså i 
2020 – er der i 2021 ikke sket så meget på grund af COVID-19. 

Vi har desværre ikke kunnet komme rundt og holde de møder som vi gerne ville. Og det har 
ikke kun været vores møder der ikke er afholdt men også de møder jeg plejer at holde med 
firmaerne og vores øvrige samarbejdspartnere. Men vi glæder os til at kunne komme rundt i 
2022. 

Patientforeningen Lungekræft har igen i 2021 arbejdet efter de mål, som vi har – nemlig: 

• At støtte og vejlede lungekræft og lungehindekræftramte og deres pårørende gennem et 
netværk af ligestillede kontaktpersoner 

• At arbejde for forbedring af forholdene for lungekræftramte ved aktivt at deltage i den 
offentlige debat om sygdommen lungekræft og dens følgevirkninger 



• At informere lungekræftramte, deres pårørende og andre interesserede gennem temamøder, 
nyhedsbreve mv.  

Det er 3 meget vigtige mål for foreningen. 

Men i juni 2021 startede vi lidt op igen. Vi havde vi en dejlig tur til Nykøbing Falster hvor vi 
boede på Hotel Falster og efterfølgende så Nykøbing Falster revyen. Det var en dejlig tur hvor 
vi var 80 personer afsted med overnatning. Vi mødtes lørdag eftermiddag til kaffe og kage og 
efterfølgende kunne man slappe lidt af  inden vi mødtes til en 3 retters menu. Da alle havde 
fået fyldt maverne blev vi hentet af en bus som kørte os den korte tur til revyen. Og den 
hentede os igen da revyen var slut. Vi tog alle glade hjem til hotellet og syntes det havde været 
en fantastisk aften. Næste morgen mødtes vi til morgenmad og sagde på gensyn til hinanden. 
Denne tur skulle have været afholdt i 2020 men blev aflyst flere gange på grund af COVID-19. 

I august 2021 havde vi endnu engang et arrangement. Denne gang gik turen til Legoland. Det 
var en tur for patienter og pårørende sammen med deres børn og / eller børnebørn. Vi havde 
booket nogen hytter som vi blev indkvarteret i. Turen var fra fredag til søndag. Fredag aften var 
der en stor buffet i restauranten hvor vi sad ved flere borde og i flere hold. Lørdag morgen var 
der morgenbuffet og derefter kunne man tage i Legoland og hygge sig hele dagen inden vi igen 
lørdag aften skulle mødes igen til buffet i restauranten. Søndag var sidste dag og vi mødtes 
igen til morgenmad og bagefter sagde vi på gensyn til hinanden. Dem der havde lyst kunne 
tage en tur i Legoland igen. Med i arrangementet var der adgang til Legoland i 2 dage. Det var 
en dejlig weekend med solen som stod højt på himlen. Alle havde haft en dejlig weekend. 

En stor tak skal lyde til chokoladefonden – også kaldet Heinrich og Laurine Jessens Fond som 
har støttet op omkring Revyturen samt turen til Legoland. Vi kan ikke takke dem nok for at de 
giver foreningen disse oplevelser. Det ryster også patienter og de pårørende sammen og ikke 
mindst børnene som deltager hvert 2. år.  

Årets generalforsamling blev denne gang afholdt i Odense. Dejligt at mødes igen fysisk og få 
hilst på hinanden. Denne gang mødtes vi lidt tidligere end vi plejede for at vi kunne gå ud i 
grupper og snakke om hvilke udfordringer vi har i dagligdagen og når vi skal til kontrol på 
sygehuset. Der blev også snakket om hvad vi som forening kunne lave af aktiviteter men også 
hvad vi kunne sætte fokus på ved vores møder. Dette blev positivt modtaget og succesen vil 
blive gentaget.  

Så var der årets sidste arrangement som var International Lungekræftdag. Endnu engang stor 
tilmelding. 127 patienter, pårørende, sygeplejersker, specialister mv. havde tilmeldt sig. Vi 
havde denne gang sat fokus på ”Visioner for lungekræftområdet. Oplægsholderne delte deres 
erfaringer og tanker om hvad der skal til for at forbedre overlevelsesstatistikken og løfte 
lungekræftområdet gennem hele patientforløbet. Det var fra tidlig opsporing og diagnosticering 
til behandling og rehabilitering for tilsammen at sikre øget overlevelse og livskvalitet hos 
patienterne.  

Dagen var et halvdagsmøde og der var så mange positive tilbagemeldinger bagefter.  
Deltagerne sagde efterfølgende, at det havde været den bedste dag i mange år. Og hvor var 
det godt vi satte fokus og så videre. Man bliver som formand men også bestyrelse stolt over 
disse tilbagemeldinger. Men kan vi nu gøre det ligeså godt fremover – det må vi jo prøve. 

De møder vi plejer at deltage i hos blandt andet LuCE som er vores europæiske organisation 
samt GLCC – Global Lung Cancer Coalition som er der hvor vi mødes fra hele verden og 
drøfter lungekræft blev heller ikke til noget i 2021. 



Herudover har jeg deltaget i FSK – som er ”Fagligt Selskab for Kræftsygeplejerske” landsmøde. Her får vi 
en stand gratis som forening. Her har vi alt vores materiale med og det bliver delt flittigt ud og der er 
stor interesse.  Der er mange snakke også.  Dette bliver holdt over 2 dage.  

 
Vi forsøgte i 2021 med oprettelse af en Hotline for væres medlemmer. Her sad der en lungemediciner, 
fysioterapeut, diætist som psykoterapeut ved telefonen hver 14. dage for at besvare spørgsmål. 
Desværre var der ikke den store opbakning til dette og vi måtte lukke den ned igen 31. december 2021. 
 
Jeg sidder i dag i forskellige udvalg: 

• Bestyrelsen i DLCG – Dansk Lunge Cancer Gruppe  
• Bestyrelsen i DFLK – Dansk Forskningscenter for Lungekræft 
• CLCG – Copenhagen Lung Cancer Study Group – som er en gruppe der er lavet i 

region København. Den er desværre ikke rigtig kommet i gang på grund af COVID-19. 
 

Vedr. vores ansøgninger omkring sponsorat har der været stor aktivitet til firmaer og fonde.  

I 2021 har vi sendt ansøgninger vedr. momskompensation, driftspuljen og aktivitetspuljen. Vi 
har også i 2021 forsøgt med Bladpuljen som vi har fået afslag fra. 

 Vi har i 2021 fået flere nye samarbejdspartnere i industrien. Vi har nu et godt samarbejde med 
11 firmaer og 1 fond. Her er der et positivt samarbejder med dem alle. Der er en god og 
løbende dialog gennem hele året.  

Vi har det motto i foreningen, at vi ikke samarbejder med kun et firma omkring et projekt men 
med alle, der gerne vil være med. 

Alle de samarbejder vi har med industrien bliver lagt på vores hjemmeside. Her kan man se, 
hvem og hvor meget vi har fået og til hvilke projekter, vi har fået støtte til.  

Der skal lyde en stor tak til de firmaer og fonde, som har støttet os gennem året og gjort det 
muligt at få vores projekter igennem, så vi kan få sat fokus på sygdommen lungekræft. 

 Til slut vil jeg gerne sige tusind tak til jer alle i bestyrelsen for et rigtig godt og positivt 
samarbejde gennem året. I har alle gjort en stor indsats og bakket op om de idéer og forslag, 
jeg er kommet med i løbet af året. Uden jeres hjælp var vi ikke kommet så langt. Endnu 
engang tusind tak. 

 

Formandens beretning blev godkendt.  

 

 

 

 

 

  

 



3. Fremlæggelse af regnskab samt godkendelse heraf:  

Regnskabet blev gennemgået og godkendt. 

4. Behandling af indkommende forslag:  

Bestyrelsen er indsendt forslag omkring 1 sundhedsfaglig person i bestyrelsen. Vedkommende 
kunne blandt andet bruges til besvarelse af spørgsmål på Facebook. Den valgte person bliver i 
første omgang valgt for 1 år hvor vedtægten igen tages op på generalforsamlingen. 

Der var over 2/3 der stemte for forslaget. 

 
5. Valg til bestyrelsen: 

5.A. Valg af formand: 

 Lisbeth Søbæk Hansen blev genvalgt som formand for 2 år..  

5.B. Valg af medlemmer til bestyrelsen:   

Hanne Blikdorf fortsætter og Steen Blikdorf blev genvalgt til bestyrelsen for 2 år.  

Sanne Søbæk Hansen stillede op til bestyrelsen og blev valgt for 2 år.  

5.C: Valg af suppleanter til bestyrelsen:  

Dunja Fogelberg Hansen og Laila Kieffer blev valgt som suppleanter for 1 år.  

6. Fremlæggelse af budget samt fastlæggelse af kontingent:  

Budgettet godkendt. Kontingent fortsætter uændret. 

7. Fastsættelse af dato for næste års generalforsamling:  

Lørdag den 15. april 2023   

8. Evt.   

 

 

 

Referant: Hanne Blikdorf 

 

 

Dirigent: Finn Larsen 

  

 

 


