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OvaCure generalforsamling 2019 

Dato: 25.03.2019 

Sted: OvaCure, Symbion Fruebjergvej 3, 2100 KBH Ø 

Referent: Josefine Svalling (JS) 

 

Deltagere: 

• Bestyrelsesdeltagere: Alexander Peitersen (AP), Anne Cathrine Wilhjem (ACW), Ulrikke 

Olufsen (UO), Pernille Randrup Deleuran (PRD) 

• Medlemmer: Anna Frellsen (AF), Lise Knudsen (LK), Pia Remillard (PR) og Christiane 

Meulengracht (CM), Marianne Willumsen (MW), Petra Helfferich (PH) 

• OvaCure kontor: Erik Plinius (EP), Marianne Lomholt (ML), Adoracion Pegalajar Jurado (APJ) 

og Josefine Svalling (JS) 

 

Agenda 

 

1. Valg af dirigent 

 

2. Velkommen 

 

3. Beretning om OvaCure i det forløbne år  

 

4. Regnskab forelægges til godkendelse 

 

5. Fastsættelse af kontingent 

 

6. Valg af bestyrelse 

 

7. Eventuelt 

 

1. Valg af dirigent 

ACW vælges som dirigent for OvaCure generalforsamling 2019. 
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2. Velkommen 

Formelt: 

• Der er udsendt indkaldelse til samtlige medlemmer den 22. februar 2019, og dermed er 

generalforsamlingen lovligt indkaldt og varslet.  

 

3. Beretning om OvaCure i det forløbne år  

Formand Pernille Deleurans beretning i noter: 

• OvaCure går ind i det 5. regnskabs år. Vi har på nuværende tidspunkt indsamlet over 21 

mio. kr. til sagen. Det kan vi godt være stolte af. 

• Peter Bang støtter OvaCures drift igen, og det er vi utrolig glade for.  

• Desværre har vi ikke Juliane med os længere, men det er utroligt dejligt, at vi kan 

fortsætte hendes vision, og det er alle i bestyrelsen enige om at gøre.   

• OvaCure samler førende forskere fra hele verden, indenfor forskellige specialer, som 

sammen udvikler unikke forskningsprojekter, der vil accelere processen med at finde en 

behandling til kvinder, der har ovariecancer. Det er lykkes os, og lige nu har vi igangsat 5 

unikke projekter, og har 1 projekt i pipeline. 

• 2018 var første år for vores event Science Symposium, hvor forskningen i OvaCure blev 

fremlagt og præsenteret for partnere, medlemmer og venner. En stor succes, der 

fortsættes i 2019. 

• Vi har også etableret samarbejde i USA, gennem bl.a. vores nye initiativ Science First. 

• 2018 har også budt på flytning af vores kontor fra Hellerup til Symbion på Østerbro.  

• Personalevis har 2018 også budt på meget udvikling: Vi har måtte sige farvel til Kristin 

Parello-Plesner den 1. november 2018, og 1. marts 2019 fik vi Marianne Lomholt ombord. 

 

4. Regnskab forelægges til godkendelse  

EP præsenterer regnskab: 

• Det kan altid være udfordrende at lave regnskab for en godtgørende forening som denne: 

Normalt ved virksomheder skal man vise et overskud - det er ikke tilfældet her. OvaCure 

skal dele pengene ud og helst ikke have nogle tilbage. 

Økonomien 2018 

• I 2018 har vi brugt 4,68 mio.kr. på forskningsprojekter. 

• Der er modtaget 5,22 mio. kr. i donationer. 

• I banken har OvaCure nu omkring 4,2 mio.kr., hvor de fleste er øremærket til 

igangværende projekter. 
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• Tilgodehavendet i årsrapporten på kr. 663.303 modtages fra Innovationsfonden i 2019 i 

takt med at projektet som fonden støtter, bliver færdiggjort. 

 

Regnskabet er godkendt af bestyrelsen og generalforsamlingen. 

 

5. Fastsættelse af kontingent 

Kontingentet fastholdes og fastsættes fortsat til 50kr. om året / 100kr. for 2 år, som det har 

været de forgående år.  

Det sættes lavt for at sikre, at alle kan være med og melde sig ind som medlem, og kunne 

støtte OvaCures arbejde. 

Kommentarer: 

• Der var en kort debat, om kontingentet var sat for lavt og argumenter for både at 

fastholde niveauet og lade det stige, blev fremført. Bestyrelsen tilkendegav at man vil 

overveje ændret kontingent inden næste generalforsamling. 

• Bestyrelsen bad om at få undersøgt, om man kan man tilmelde medlemskaber til 

Betalings Service, så der trækkes kontingent løbende og der dermed ikke skal indhentes 

så mange nye medlemmer hvert år. 

• På længere sigt ønsker bestyrelsen en medlemsindsats, men lige nu er der fokus på 

målene fastsat i strategien for 2019.  

 

 

6. Valg af bestyrelse 

Ifølge vedtægterne vælges bestyrelsesmedlemmer for 2 år ad gangen.  

Susanne Nickelsen fratræder sin bestyrelsespost: Bestyrelsesmedlem Susanne Nickelsen er 

ikke til stede i dag, men ønsker at afgå som bestyrelsesmedlem, grundet for lidt ledig tid til 

arbejdet.  

Forslaget er, at alle resterende bestyrelsesmedlemmer genopstiller, samt at Anna Frellsen 

bliver valgt ind som medlem i bestyrelsen. 

Bestyrelsen får ikke honorar, men arbejder gratis. 

Den nye bestyrelse godkendes. 
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Bestyrelsen fra 2019 til generalforsamlingen 2020 udgør herefter: 

• Formand: Pernille Randrup Deleuran  

• Alexander Peitersen  

• Anna Frellsen  

• Anne Cathrine Wilhjem  

• Ulrikke Olufsen 

 

7. Eventuelt 

Dirigent ACW har som afsluttende punkt at takke, nogle vigtige mennesker for OvaCure i 

2018: 

• Tak til PD for at træde til som formand og løfte det vigtige arbejde. 

• Tak til AF for at hjælpe til i 2018 og tilbyde værdifuldt input og tilstedeværelse. 

• En stor tak til Juliane – vi arbejder hver dag i hendes ære. Vi mindes hende i dag og særligt 

den 15. marts, på hendes dødsdag. Vi mindes hende særligt som stifter af OvaCure, og for 

at gøre denne kæmpe forskel for fremtidig forskning og fremtidige patienter. 

• En stor tak til Peter Bang for at fortsætte hans utrolige værdifulde støtte. 

• En særlig tak til de fonde, der har doneret og de personer, der har meldt sig ind i OvaCure 

og støtter vores arbejde. 

• Tak for al den pro bono hjælp OvaCure har modtaget gennem året - en særlig tak til Petra 

Helfferich for at finde Marianne Lomholt. 

• Tak til kontoret og specielt Dori og Josefine for at bære organisationen og tage ansvaret for 

at viderefører Julianes vision. Det er grundlaget for, at OvaCure er nået så langt og stadig 

kan fortsætte det vigtige arbejde. 

Til slut (ACW): Tak for hvervet, som hermed nedlægges.  

OvaCure generalforsamling 2019 er afsluttet.  

 


