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OvaCure generalforsamling 2021
Dato: 15.04.2020 kl. 16-16:45
Sted: Via Teams
Tilstedeværende OvaCure bestyrelse: Alexander Peitersen, Anne Cathrine Wilhjelm, Anna Frellsen, Pernille
Randrup Deleuran, Ulrikke Olufsen
Deltagere: Petra Ellegaard Helfferich, Jesper Zeuthen, Hanne Jungersen
OvaCure sekretariat: Lena Geert-Jørgensen, Nanna Cornelius, Josefine Svalling
OvaCure bogholder: Torben Dreier Olsen
Referent: Josefine Svalling

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om OvaCures virksomhed i det forløbne år
3. Regnskab forelægges til godkendelse
4. Eventuelle forslag
5. Fastsættelse af kontingent
6. Valg af bestyrelse
7. Valg af revisor
8. Eventuelt

1.Valg af dirigent
Anne Cathrine Wilhjelm valgt til dirigent.
•

Der er indkaldt rettidigt til OvaCure generalforsamling 2021 (herefter GF). Ifølge
vedtægterne skal mødet indkaldes 10 dage forinden. Indkaldelsen til GF 2021 15. april
2021 blev indkaldt via mail til samtlige medlemmer den 29. marts 2021.
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2.Bestyrelsens beretning om OvaCures virksomhed i det forløbne år
OvaCure har siden sin stiftelse i 2014 sikret, at ni innovative forskningsprojekter er blevet
udviklet og igangsat, med over 12 mio. udbetalt indtil nu og med mange vigtige resultater til
gavn for kvinder med æggestokkræft. Vi opsøger og udvikler de forskningsprojekter, som
forskerne selv tror mest på, men som har svært ved at opnå kommerciel støtte.
OvaCure er som forskningsorganisation unik på sit felt i Danmark og resten af verden, idet vi
samler de førende forskere på tværs af specialer, institutter og landegrænser og sikrer
facilitering og accelerering af disse lovende projekter. Verdens første individuelle immunterapi
for kvinder med æggestokkræft på Herlev Hospital blev for eksempel muliggjort med støtte fra
OvaCure.
Med vores særlige position og styrke inden for æggestokkræft samt vores værdifulde netværk
verden over, fortsætter OvaCure det vigtige arbejde med at finde en kur mod æggestokkræft.
En kræftform, som 550 danske kvinder årligt rammes af. 81% af disse kvinder dør inden for 5
år efter diagnosen. Den statistik arbejder OvaCure hver dag for at ændre.

Afholdelse af det første OvaCure Innovation Challenge sikrer igangsætning af
ny forskning
OvaCure lancerede i 2020 det første Innovation Challenge i verden. Et ”forsker-hackathon”
indenfor æggestokkræft med det formål at udvikle nye samarbejder på tværs af landegrænser,
institutter og specialer, som i fællesskab skulle udvikle de bedste forskningsprojekter til gavn
for kvinder med æggestokkræft.
OvaCure har egenhændigt udviklet OvaCure Modellen som er metoden, vi accelererer
forskningsprojekter på.
26 førende forskere fra hele verden, med forskellige specialer, blev budt velkommen til den
store internationale konkurrence om at udvikle den mest lovende forskningsidé inden for
æggestokkræft.
Vinderteamet fik overrakt OvaCure Awarden af Sundhedsminister Magnus Heunicke ved en
eksklusiv prisceremoni. Med æren fulgte også en pengepræmie til en værdi af 1,5 mio. danske
kroner. Et beløb, der dækker igangsættelse af samarbejde, udformning af protokol samt etisk
godkendelse hos myndighederne. Ressourcer fra OvaCure til fundraising og projektstyring i 1
år efter igangsættelsen af projektet, er ligeledes inkluderet i de 1,5 mio. kr.
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OvaCure igangsætter innovative forskningsprojekter
OvaCure har et stærkt netværk af indflydelsesrige forskere både i Danmark og internationalt
og trods det faktum, at 2020 naturligt har været præget af Covid-19, har OvaCure alligevel
formået at igangsætte 3 nye forskningsprojekter i 2020. Det er med stolthed og glæde, at vi
dermed i alt har sat ni banebrydende forskningsprojekter i gang siden OvaCures stiftelse i 2014,
og vi fortsætter med at udvikle nye projekter i samarbejde med verdens førende forskere.

Science Symposium
I et partnerskab med Biopeople skulle OvaCure have afholdt Science Symposium i september
2020, men det blev desværre aflyst pga. Covid-19. Temaet for dagen omhandlede ”Kvinders
sundhed og rettigheder” med en bred tilgang til kvinders sundhed, men med et særligt fokus
på æggestokkræft. Vi ser frem til at byde velkommen til et nyt Science Symposium, når dette
er muligt igen.

Generalforsamlingen 2020
Generalforsamlingen blev afholdt d. 25. maj 2020. Formand Pernille Deleuran blev genvalgt
som formand og resten af bestyrelsen fortsætter.
Bestyrelsen 2020 består fortsat af:
•

Bestyrelsesformand, Pernille Deleuran: Genvalgt 2020 for perioden 2020-2022

•

Bestyrelsesmedlem, Anna Frellsen: Siddende periode 2019-2021

•

Bestyrelsesmedlem, Ulrikke Olufsen: Genvalgt 2020 for perioden 2020-2022

•

Bestyrelsesmedlem, Alexander Peitersen: Genvalgt 2020 for perioden 2020-2022

•

Bestyrelsesmedlem, Anne Cathrine Wilhjelm: Genvalgt 2020 for perioden 2020-2022

OvaCures bestyrelse mødes ca. 4-6 gange om året. Medlemmer af bestyrelsen arbejder ulønnet
og vælges for en to-årig periode. Alle bestyrelsesmedlemmer har mulighed for at genopstille
efter en afsluttet periode.
Bestyrelsen har den overordnede strategiske ledelse og det økonomiske ansvar, ligesom det er
bestyrelsen der sætter OvaCures høje ambitioner om at finde en kurerende behandling for
kvinder med æggestokkræft.
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Med vores sekretariatsleder ombord er OvaCure klar til næste niveau
I oktober 2020 tiltrådte OvaCures nye sekretariatsleder Lena Geert-Jørgensen. Med Lenas
mangeårige erfaring fra den kommercielle branche - og de seneste 10 år fra NGO-branchen
med fokus på fundraising, kommunikation og forretningsudvikling, står OvaCure stærkt i
arbejdet med at løfte organisationen til næste niveau.

Innovation Challenge 2022
Næste OvaCure Innovation Challenge er allerede fastlagt og afholdes i januar 2022. Innovation
Challenge 2020 var en stor succes på mange parametre. Allervigtigst er, at der blev igangsat
ny forskning, og vi ser derfor meget frem til et nyt Innovation Challenge i 2022 med et højt
fagligt niveau og samarbejder på tværs af landegrænser, specialer og institutter.

Ny strategi igangsættes i 2021
Primo 2021 igangsættes en ny strategi for OvaCure som et vigtigt redskab i arbejdet med at
sikre udvikling og vækst for OvaCure. Vi ser frem til et 2021 med fokus på forretningsudvikling,
implementering af ny strategi samt udvikling af nye værdiskabende partnerskaber. Områder
som skal bidrage til, at vi kan fortsætte det vigtige arbejde med at igangsætte nye innovative
forskningsprojekter, så vi ultimativt kan finde en kur mod æggestokkræft.
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3.Regnskab forelægges til godkendelse
OvaCure bogholder Torben Dreier Olsen fremlagde OvaCure årsrapport 2020.
Året 2020 blev det syvende fuldt finansierede år for OvaCure.
Resultaterne fra ordinære aktiviteter er DKK 1.307.648 og egenkapitalen er DKK 2.783.104.
Bestyrelsen finder resultatet tilfredsstillende, også taget i betragtning af, at Covid-19 i 2020
har betydet, at OvaCure ikke har modtaget lige så mange midler som tidligere år.
Årsrapporten blev godkendt.

4.Eventuelle forslag
Ingen eventuelle forslag er indkommet.

5.Fastsættelse af kontingent
Kontingentet fastholdes på 50 kr. Foreningen skal yderligere bruge 100 gaver om året á 200
kr.
Nyt system for donationer implementeres via ny hjemmeside.
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6.Valg af bestyrelse
OvaCures nuværende bestyrelse består af nedenstående medlemmer, der er valgt for følgende
perioder.
Anna Frellsen blev genvalgt for en ny siddende periode.

Nuværende bestyrelse består herved af (pr. GF afholdt 15. april 2021):
Navn

Periode

Note

Pernille Randrup Deleuran (formand)

2020-2022

Siddende bestyrelsesmedlem

Anna Frellsen

2021-2023

Genvalgt for ny 2-årig periode

Ulrikke Olufsen

2020-2022

Siddende bestyrelsesmedlem

Alexander Peitersen

2020-2022

Siddende bestyrelsesmedlem

Anne Cathrine Wilhjelm

2020-2022

Siddende bestyrelsesmedlem

7.Valg af revisor
Aaen og Co. Statsautoriserede Revisorer vælges som revisor for OvaCure.

8.Eventuelt
Ved sidste års GF blev det noteret at det skal undersøges, om der er mulighed for at afholde
officielle møder gennem online muligheder. Det noteres, at dette grundet Covid-19 situationen
er muligt.
Ingen yderligere punkter blev tilføjet.
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