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OvaCure generalforsamling 2022 

Dato: 14.03.2022 kl. 17.30-18:30   

Sted: Symbion 

Tilstedeværende OvaCure bestyrelse: Alexander Peitersen, Anne Cathrine Wilhjelm, Anna Frellsen, Pernille 
Randrup Deleuran, Ulrikke Olufsen 

OvaCure sekretariat: Pernille Koll  

OvaCure bogholder: Torben Dreier Olsen 

Referent: Pernille Koll 

 

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 2022 (herefter GF). Ifølge 

vedtægterne skal mødet indkaldes 10 dage forinden. Indkaldelsen til GF 2022 14. marts 

2022 blev indkaldt via mail til samtlige medlemmer den 28. februar 2022. 
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2.Bestyrelsens beretning om OvaCures virksomhed i det forløbne år 

Flere end 4.800 danske kvinder er allerede ramt af æggestokkræft, og over 500 nye kvinder 

diagnosticeres hvert år. Det er den mest dødelige gynækologiske kræftsygdom i Danmark med 

over 350 dødsfald hvert år. Og globalt får 300.000 kvinder årligt stillet diagnosen 

æggestokkræft.  

Hos OvaCure igangsætter vi konstant innovativ forskning inden for æggestokkræft ved at samle 

og støtte verdens førende forskere for at få bedre behandlingsmuligheder og ultimativt en kur.  

OvaCure blev stiftet i 2014 ud fra en filosofi om, at forskning kan accelereres, når samarbejder 

imellem forskere på tværs af fag og specialer etableres og sygdommen dermed angribes fra 

forskellige vinkler. Det princip kalder vi for OvaCure Modellen. OvaCure Modellen har siden 

vores stiftelse vist succesfulde resultater, og det er ud fra dén filosofi, at alle vores 

forskningsprojekter udvikles og igangsættes. OvaCure Modellen er under konstant udvikling for 

at sikre, at ikke bare mere, men bedre forskning igangsættes inden for æggestokkræft.  

OvaCure fungerer altså som accelerator for at identificere, udvikle, igangsætte og fastholde 

fremdriften af innovative forskningsprojekter, som har potentiale til at være banebrydende 

forskning, som kan helbrede kvinder med kræft i æggestokkene. Derudover arrangerer vi et 

årligt symposium for patienter, forskere og pårørende og hvert andet år afholder vi OvaCure 

Innovation Challenge, hvor vi samler 30 førende forskere fra hele verden til et to-dages 

hackathon inden for æggestokkræft.  

Nye projekter udsprunget af Innovation Challenge 

OvaCure lancerede i 2020 det første Innovation Challenge i verden inden for æggestokkræft. 

Et ”forsker-hackathon” 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 2020 Award-projektet blev forsinket pga. COVID-19, 

men påbegyndte sin opstartsfase i oktober 2021. 

Derudover igangsatte eventen en række andre samarbejder og forskningsprojekter, der for 

alvor kom i gang i løbet af 2021: 

• Improved Diagnosis of Ovarian Cancer? Et projekt, hvor 6 deltagere har fundet sammen 

og etableret et fuldt finansieret forskningsprojekt. 
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• AntigenICity. Et projekt, der handler om personaliseret immunterapibehandling til 

kvinder med æggestokkræft. Forskerne bag projektet mødtes til Challenge 2020. De har 

nu etableret et bredt netværk på tværs af fem europæiske lande. 

• Understanding and Targeting Myeloid Populations in Ovarian Cancer. Et lovende projekt, 

der har modtaget 900.000 dollars fra Ovarian Cancer Research Alliance (OCRA). Holdet 

bag projektet består af tre deltagere fra Challenge 2020, og det var under eventet, at 

de udviklede ideen. 

Science Symposium hvor patienter og fagfolk mødes 

I september 2021 afholdt OvaCure vores Science Symposium med temaet: “Hvad skal der til 

for, at vi kan opspore æggestokkræft tidligere, og hvilke forskningsmetoder bringer fremtiden 

på kræftområdet?” Temaet blev berørt gennem fem fantastiske taler, der på hver sin måde 

rørte publikum og medførte livlig dialog i salen. 

Formålet med OvaCures Science Symposium er at dele og formidle viden på tværs af fagfolk, 

patienter og pårørende, hvilket må siges lykkedes. Æggestokkræft er som nævnt en overset 

sygdom, og derfor er det utrolig vigtigt, at vi italesætter behovet for mere forskning og lytter 

til de udfordringer, som både patienter og fagfolk oplever. Symposiet gav anledning til netop 

det, og mange blev således hængende efter, arrangementet var slut for at dele deres oplevelser 

med sygdommen.  

Det var utrolig bekræftende at se det stærke fremmøde og ikke mindst mærke begejstringen 

blandt deltagerne. Symposiet blev nævnt i to lokalaviser, på OvaCures sociale medier og i vores 

nyhedsbrev. Vi vil gerne sige tak til alle deltagerne, der var med til at sætte æggestokkræft på 

dagsordenen og gøre os klogere på den vanskelige og ikke mindst grufulde sygdom.  

Ny hjemmeside med nye donationsmuligheder  

OvaCure har haft et travlt år 2021, hvor en helt ny hjemmeside blev lanceret, der også 

indeholder muligheden for at donere. Foruden en månedlig eller engangsbetaling er det blandt 

andet blevet muligt at give en værtindegave, købe firmagavebeviser og give en mindegave.   

Medlemsgenerering sættes i system  

Med det nye donationsmodul på plads, begyndte OvaCure i oktober 2021 at annoncere på 

Facebook. Annoncerne kørte i to måneder og genererede mere end 100 medlemmer. I 
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samarbejde med Adresult udarbejdede Pernille og Alexander det kommunikative indhold, mens 

Adresult 100% stod for det bagvedliggende – det vil sige budgetstyring, segmentering, 

aflæsning af klikrater osv. Annoncerne udløste en livlig debat, omsorg og vidensdeling blandt 

både patienter og pårørende, og Pernille deltog aktivt på vegne af OvaCure i kommentarsporet. 

Som følge af annonceringens succes er OvaCure inviteret til at holde oplæg hos Isobro i januar 

2022.   

OvaCure har ikke blot en klar medlemsgenereringsstrategi, men også et system til at håndtere 

medlemmerne i og et tydeligt overblik over, hvem der viser interesse for annoncerne, hvem 

der rent faktisk donerer, og hvem der ønsker at modtage OvaCures nyhedsbreve. Vi er enormt 

taknemmelige for den støtte, som vores OvaSupporters har vist os, og vi ser frem til at få endnu 

flere med på holdet i løbet af 2022. 

Ambassadører støtter op om vores fælles sag 

Som et led i OvaCures 2021 strategi, har vi gjort brug af og udvidet vores ambassadørkorps. 

Foruden Signe (patient-ambassadør) har vi fået Nana med ombord (pårørende-ambassadør). 

Dertil har Anja (pårørende-ambassadør) medvirket i nyhedsartikler og aktivt fortalt sin historie. 

Det har virket ekstremt godt på Facebook. Hvor det organiske indhold normalt når ud til mellem 

200 og 400 mennesker, når indhold med fokus på ambassadørernes fortællinger ud til 3000 

mennesker. Det er OvaCure dybt taknemmelig for. 

Innovation Challenge 2022 

Næste OvaCure Innovation Challenge er allerede fastlagt og afholdes i september 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.  

Der er 27 bekræftede deltagere. Herunder 7 personer fra USA, 2 fra Frankrig, 8 fra Danmark, 

3 fra Canada, 2 fra Holland, 1 fra Australien, 1 fra Schweiz, 1 fra Sverige og 2 fra England.  

Innovation Challenge 2022 vil finde sted på hotel Scandic i Kødbyen.  

Udvikling i aktivitet og økonomisk resultat  

2021 blev det ottende fuldt finansierede år for OvaCure.  
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Resultaterne fra ordinære aktiviteter er DKK 1.247.500 og egenkapitalen er DKK 4.030.604. 

Bestyrelsen finder resultatet tilfredsstillende, også taget i betragtning, at Covid-19 samt 

kontraktmæssige problemer har betydet, at OvaCure ikke har igangsat lige så mange projekter 

som de foregående år.   

Generalforsamlingen 2021 

Generalforsamlingen i 2021 blev afholdt d. 14. april. Formand Pernille Deleuran blev genvalgt 

som formand og resten af bestyrelsen fortsætter.  

Bestyrelsen består fortsat 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 

 

OvaCures bestyrelse mødes ca. 4-6 gange om året. Medlemmer af bestyrelsen arbejder ulønnet 

og vælges for en toårig 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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3.Regnskab forelægges til godkendelse 

OvaCure bogholder Torben Dreier Olsen fremlagde OvaCure årsrapport 2021. 

Året 2021 blev det ottende fuldt finansierede år for OvaCure. 

Resultaterne fra ordinære aktiviteter er DKK 1.247.500 og egenkapitalen er DKK 4.030.604 

Årsrapporten blev godkendt. 

 

4.Eventuelle forslag 

Ingen eventuelle forslag er indkommet. 

 

5.Fastsættelse af kontingent 

Kontingentet fastholdes på 50 kr. Foreningen skal bruge 300 kontingentbetalende medlemmer 

per år. Foreningen skal yderligere bruge 100 gaver om året á 200 kr.  

I sommeren 2021 blev en ny hjemmeside lanceret med nye donationsmuligheder. 
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6.Valg af bestyrelse 

OvaCures nuværende bestyrelse består af nedenstående medlemmer, der er valgt for følgende 

perioder. Anne Cathrine Wilhjelm blev valgt som ny formand.  

Nuværende bestyrelse består herved af (pr. GF afholdt 14. marts 2022): 

Navn      Periode  Note 

Pernille Randrup Deleuran    2022-2024  Siddende bestyrelsesmedlem 

Anna Frellsen     2021-2023  Genvalgt i 2021 for ny periode  

Ulrikke Olufsen    2022-2024  Siddende bestyrelsesmedlem  

Alexander Peitersen    2022-2024  Siddende bestyrelsesmedlem 

Anne Cathrine Wilhjelm (formand)  2022-2024  Siddende bestyrelsesmedlem 

 

7.Valg af revisor  

Aaen og Co. Statsautoriserede Revisorer vælges som revisor for OvaCure.  

 

8.Eventuelt 

Ingen yderligere punkter blev tilføjet. 

 


