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Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning for HjernetumorForeningen 2022

Bestyrelsesarbejde 

Inspirationsmøde for foreningens frivillige  

Netværksgrupper

PR og marketing 
Vi arbejder hele tiden på at gøre opmærksom på foreningen, og hvad vi kan 
hjælpe det enkelte medlem med. Vi har i mange år manglet litteratur, som vi 
kunne anbefale vores medlemmer at læse, og det ønske har vi nu til fulde fået 
opfyldt ved at få bogen ”Hjernetumorfortællinger” udgivet, både i papirudgave 
og som lydbog. Det er meget stort for bestyrelsen at have igangsat og udgivet et 
så stort og velgennemført projekt. Vi er umådelig stolte af resultatet, som har fået 
mange rosende anmeldelser. Bogen findes på rigtig mange biblioteker, og kan 
købes enten online eller gennem boghandlerne. Vi havde en flot og meget 
rørende reception den 30. marts 2022 med deltagelse af mange af forfatterne, 
og det var en dag, hvor uddrag af de enkelte fortællinger blev meget 
nærværende ved at blive læst op af forfatterne. 

Vi har i løbet af efteråret 2022 arbejdet på at få etableret et møde for foreningens 
frivillige i marts måned 2023, men mødet er desværre på grund af flere 
omstændigheder udsat til engang i efteråret 2023.  

I løbet af 2022 har der været afholdt ti bestyrelsesmøder, en bogreception, en 
hjernetumordag, et patient- og pårørendeseminar samt månedlige 
netværksgruppemøder i otte forskellige byer.

Efter Corona havde forhindret fysiske møder, var det en lettelse igen at kunne 
mødes i netværksgrupperne, som har til huse i otte byer. Vi har i efteråret 
nedlagt netværksgruppen i Silkeborg pga. manglende deltagere, og flytter i 
stedet gruppen til Herning i foråret 2023. Vi har skiftet tovholdere flere steder, og 
vi har været så heldige, at der har været kompetente fagpersoner, der har 
påtaget sig tovholderrollen. Vi er dog til stadighed på udkig efter patienter og 
især pårørende, til at påtage sig rollen som tovholder, da de på egen krop har 
mærket de udfordringer, alle med hjernetumor har inde på livet. 
Vi fortsætter med online møder til unge voksne pårørende, da der er god 
tilslutning til møderne, og et stort behov for at tale med andre om den situation, 
man er i, når man ikke bor sammen med den tumorramte forælder.  

Der har været afholdt ti bestyrelsesmøder i løbet af året. Vi har erfaret, at det 
virker godt for os at afholde korte online møder hver måned, da det giver et godt 
flow i bestyrelsesarbejdet. Kun en gang har vi afsat en hel dag til et længere 
møde. Bestyrelsen mødes naturligvis også i forbindelse med de forskellige 
events, vi afholder, og hvor alle så vidt muligt deltager. 
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Hjernetumordag og webinarer

Deltagelse i konferencer og eksterne møder

Vi havde søgt penge af Kræftens Bekæmpelse til at revidere håndbogen for 
hjernetumorpatienter, og vi kunne dermed ansætte en kompetent person til at 
skrive en ny håndbog ”Kræft i hjernen”. Den er stilet til højgradspatienterne og 
deres pårørende, og det er vores ønske, at bogen udleveres til alle patienter, 
der får diagnosen kræft i hjernen. Vi bestræber os på at få bogen ud til alle de 
steder, hvor patienterne færdes, og vi sender den gerne til de afdelinger, der 
beder om den. Medlemmer af foreningen får den desuden tilsendt gratis, hvis de 
beder om den. Ikke-medlemmer skal betale portoen. Vi har igangsat skrivning af 
en håndbog til lavgradspatienterne, hvor kapitlerne løbende vil udkomme som e- 
bøger i 2023 og 2024. 

Som tidligere var vi igen i 2022 repræsenteret på Lægedage i Bellacentret, hvor 
praktiserende læger en gang årligt mødes til efteruddannelse. Vi har sammen 
med de andre kræftforeninger en stand, hvorfra vi kan minde lægerne om, at de 
skal fortælle om foreningernes eksistens og hjælp til deres patienter. Mange 
læger er ikke selv vidende om vores eksistens, og vi finder det derfor vigtigt at 
være til stede. 
Vi har haft et bestyrelsesmedlem på kursus i Patient Akademiet arrangeret af 
Medicinske Tidsskrifter med henblik på kontakt til pressen, og det resulterede i 
artikler i sundhedsrelaterede tidsskrifter, hvor vi kunne gøre opmærksom på 
vores medlemmers udfordringer. Vi havde artikler liggende, som vi har fået 
hjælp til at skrive af en pårørende, der er journalist, men vi har haft svært ved at 
få dem antaget af andre medier.
Et bestyrelsesmedlem deltog ligeledes i Kræftdag 2022 arrangeret af Dagens 
Medicin omhandlende kræftpatientens samlede ‘rejse’ gennem systemet for at 
indhente ny viden om diagnostik, udredning/kræftpakkeforløb, behandling, 
opfølgning/sektorovergange/senfølger/rehabilitering og palliation.
Et bestyrelsesmedlem har endvidere deltaget i Regionernes Kvalitets 
Konference. Til den konference fik vi udarbejdet en meget flot poster, som 
fortæller om vores arbejde med at formidle viden om hjernetumor gennem ”De 
ni små videofilm om livet med hjernetumor” og ”Hjernetumorfortællinger”. 
Deltagelse i den konference har medført invitation til at komme med input til 
Regionernes kvalitetsdatabase.
I 2022 var vi igen repræsenteret på DCCC Hjernetumors årsmøde. Også denne 
gang fik vi taletid, hvor vi fortalte om vores to store formidlingsprojekter, som 
nævnt ovenfor de ni små videoer og bogudgivelse. 

Hjernetumordagen kunne heldigvis gennemføres fysisk i 2022. Igen var det 
lykkedes at få kontakt til kompetente forskere og oplægsholdere, og de 87 
deltagere kunne blive klogere på blandt andet et nyt beslutningsværktøj, 
behandling med TTF og hvilken eksperimentel behandling, der forgår i 
Danmark. Også i år hørte vi en personlig historie. Et foredrag blev desværre 
aflyst pga. sygdom, men det afholdt vi i juni måned som webinar. I 2022 blev det 
kun til det ene webinar. 
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Generalforsamling 

Patient og pårørendeseminar 2022

Foreningens ekspertpanel

Kontingenter og donationer 

Generalforsamlingen den 7. april 2022 blev afholdt online. Det var en god 
oplevelse, da vi både fik flere deltagere med end ved fysisk fremmøde, og vi kan 
få medlemmer fra hele landet med til generalforsamlingen. Det lykkedes igen i 
år at få alle poster i bestyrelsen besat uden problemer.

Det årlige seminar for patienter og pårørende afholdt vi som sædvanligt den 
sidste weekend i oktober, som afslutning på “International Brain Tumor Week”. 
Der var denne gang så stor tilslutning, at vi blev nødt til at oprette venteliste, og 
også bede medlemmer der havde deltaget flere gange tidligere om at trække 
sig. 30 deltagere, tre neuropsykologer og en coach og konfliktmægler ledte 
deltagerne igennem en intens weekend, der var udvidet til også at inddrage 
søndag eftermiddag.
Vi har de sidste år set nødvendigheden af at oprette en gruppe for enlige 
patienter, da de har andre udfordringer end patienter i forhold.
Alle udtrykte tilfredshed med seminaret, og ikke mindst er det for os vigtigt, at vi 
tilgodeser de enlige patienter, også fremover.
Seminaret blev for en stor del finansieret af Heinrich og Laurine Jessens fond. 

Vi kan se på foreningens hjemmeside, at spørgsmål og svar til ekspertpanelet er 
hyppig besøgt, og der er da også en lind strøm af spørgsmål til især onkologen 
og neurokirurgen.
Spørgsmål til socialrådgiveren stilles direkte og svar ligger separat. I nogle 
tilfælde er der skriftlig kommunikation mellem spørgeren og socialrådgiverne 
pga. spørgsmålenes kompleksitet. Dette fremgår ikke på hjemmesiden. 
Onkologen har hjulpet os med at formidle viden om hjernetumor i indtil videre to 
videoer, som ligger på hjemmesiden og på vores YouTube-kanal. Det er en 
ekstrabevilling fra Kræftens Bekæmpelse, der financierer projektet. Det er 
meningen, at der kommer tre eller fire film mere hen ad vejen.
Vi har i slutningen af 2022 arbejdet med hjemmesiden, så den forhåbentlig 
fremstår mere overskuelig og brugervenlig. Formålet var at gøre det nemmere at 
opsøge og finde de informationer, vi ønsker at videregive, og som vi mener kan 
være nyttige. 

Udover kontingentbetalinger har foreningen igen i 2022 modtaget mange 
personlige donationer, hvilket vi er meget taknemmelige for.
Den største sum modtager vi fortsat fra Kræftens Bekæmpelse, og her er der 
mulighed for at søge penge til ekstra projekter, hvilket vi har benyttet os af i 
forbindelse med produktion af de faglige videoer, Hjernetumorfortælling og den 
nye håndbog.  
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Foreningens regnskab og økonomi 

Aalborg,  6. marts 2023

_______________________                            ______________________________
Karen Risgaard                                                    Vibeke Vollmer
Formand                                                               Kasserer

________________________ ________________________
Hanne Lisby Pia Riis Olsen
Næstformand Sekretær

_____________________                               
Anette Fynbo
Bestyrelsesmedlem                                            

Foreningens midler er i 2022 for en stor del gået til projektet 
”Hjernetumorfortællinger”, håndbogen ”Kræft i hjernen”, Hjernetumordag og 
seminar, men selvfølgelig også til drift af foreningen generelt.  

Ad
do

 S
ig

n 
id

en
tif

ik
at

io
ns

nu
m

m
er

: 0
71

23
d8

5-
0f

a5
-4

73
9-

ab
69

-8
8d

48
04

d6
e6

c



7

Revisors erklæring

Konklusion

Peter Villumsen
Revisor, cand. merc.

Jeg har opstillet medfølgende årsrapport for HjernetumorForeningen for 
regnskabsåret 1/1 - 31/12 2022 på grundlag af oplysninger, foreningen har 
tilvejebragt. Årsrapporten omfatter bestyrelsens beretning, anvendt 
regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

Jeg har anvendt min faglige ekspertise til at assistere med udarbejdelse og 
præsentation af årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 
Jeg har overholdt relevante etiske krav herunder principper vedrørende 
integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der 
er anvendt til opstillingen af årsregnskabet, er foreningens ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklærings- 
opgave med sikkerhed, er jeg ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller 
fuldstændigheden af de oplysninger, foreningen har givet mig til brug for at 
opstille årsregnskabet. Jeg udtrykker derfor ingen revisions- eller 
reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse 
med årsregnskabsloven.

Jeg har ikke revideret eller udført review af årsregnskabet og udtrykker derfor 
ikke nogen grad af sikkerhed derom.

København,  d. 6. marts 2023
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Resultatopgørelse

Note 2022 2021

1 Indtægter og donationer 521.698 364.865

2 Foreningsomkostninger 405.169 77.689
3 Projekter 5.564 195.047
4 Rejser og repræsentation 24.591 41.696
5 Administrationsomkostninger 18.405 17.728
6 Rente udgifter 39 0

Samlede omkostninger 453.768 332.160

Årets resultat 67.930 32.705

Balance

Aktiver
Varelager sløjfer 2.500 2.500

7 Tilgodehavender 5.826 0
8 Likvide beholdninger 333.090 342.441

Aktiver i alt 341.416 344.941

Passiver
9 Egenkapital 335.707 267.777

10 Hensættelser 0 72.164

Skyldige poster 5.709 5.000

Passiver i alt 341.416 344.941
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Noter   
2022 2021

1 Indtægter og donationer   
Personlige medlemskaber 36.000 35.250
Husstandsmedlemskaber 38.150 30.100
Støttemedlemskaber 6.600 7.600
Sløjfesalg 75 475
Driftstilskud fra KB 250.000 225.000
Projekt video, KB 0 25.000
Projekt video, A. P. Møllerske udviklingsfond 0 0
Projekt video, Sundhedsministeriets Udviklingsfond 0 0
Donationer 24.995 17.040
Fondsdonationer 52.500 0
Mindedonationer 47.078 8.500
Seminar - deltagergebyr 19.400 15.900
Bogsalg og forsendelsesindtægter 46.900 0
Indtægter og donationer i alt 521.698 364.865

  
2 Foreningsomkostninger   

Håndbøger, pjecer mv. 169.302 0

Bogtryk og lydbog 52.961 0

Omkostninger vedr. sløjfesalg 1.200 1.100

Hjernetumordag - ophold og forplejning 51.817 0
Hjernetumordag - oplægsholdere / transport 2.065 0
Hjernetumordag - oplægsholdere / gaver 999 0
Hjernetumordag - bestyrelse / transport 3.995 0
Hjernetumordag ialt 58.876 0

Medlemseminar - ophold og forplejning 88.160 49.417
Medlemseminar - oplægsholdere / honorar 19.000 10.500
Medlemseminar - oplægsholdere / transport 3.655 3.557
Medlemseminar - oplægsholdere / gaver 0 0
Medlemseminar - arrangører / transport 1.363 1.971
Medlemsseminar ialt 112.178 65.445

Netværksgrupper - lokaler og forplejning 3.929 4.318
Netværksgrupper - transport 3.417 1.354
Netværksgrupper ialt 7.346 5.672

Bestyrelsesmøder - forplejning 109 405
Bestyrelsesmøder - transport 2.669 585
Bestyrelsesmøder - overnatning 0 0
Bestyrelsesmøder ialt 2.778 990

Ad
do

 S
ig

n 
id

en
tif

ik
at

io
ns

nu
m

m
er

: 0
71

23
d8

5-
0f

a5
-4

73
9-

ab
69

-8
8d

48
04

d6
e6

c



10

Noter   
2022 2021

Foreningsomkostninger fortsat
Generalforsamling - forplejning 0 0
Generalforsamling - oplægsholdere / gaver 0 768
Generalforsamling - bestyrelse / transport 0 0
Generalforsamling ialt 0 768

ERFA-møde - forplejning 0 0
ERFA-møde - transport/deltagere 0 0
ERFA-møde ialt 0 0

Temamøder / forplejning 0 0
Temamøder - oplægsholdere / gaver 528 625
Temamøder - arrangører / transport 0 3.089
Temamøder i alt 528 3.714

Foreningsomkostninger i alt 405.169 77.689

3 Projekter   
Skriveforløb/bogprojekt 0 0
Video / kræftlægen fortæller 8.000 0
Filmprojekt "Forstå os" 0 29.138
Skriveforløb 69.728 88.745
Hensættelse skriveforløb -72.164 52.164
Oplysningsvideo 0 5.000
Hensættelse oplysningsvideoer 0 20.000
Projekter i alt 5.564 195.047

4 Rejser, repræsentation og markedsføring   
Forplejning 1.517 1.700
Gaver og blomster 1.336 2.349
Rejseudgifter 18.812 12.389
Annoncer og reklame 481 23.188
Nyhedsbreve 2.445 1.832
Merchandise 0 238
Rejser og repræsentation i alt 24.591 41.696

  
5 Administrationsomkostninger   

Kontorartikler og tryksager 2.380 2.171
Edb-udgifter / software 3.769 4.020
Mindre anskaffelser 97 0
Telefon 842 600
Gebyrer, bank 373 300
Gebyrer, MyShop 963 785
Gebyrer, diverse 617 104
Porto og fragt 2.111 1.919
Revisor 5.000 6.250
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Noter   
2022 2021

Administrationsomkostninger fortsat
Faglitteratur 0 129
Webhotel og domænenavne 69 50
Kurser og konferencer 2.187 1400
Kassedifferencer mv. -3 0
Administrationsomkostninger i alt 18.405 17.728

6 Renteudgifter   
Renteudgift, bank 39 0

  
7 Tilgodehavender

Tilgodehavende bogsalg 5.826 0

8 Likvide beholdninger
MyShop-tilgodehavender (mobile pay) 249 1.097
Danske Bank - HTF 12990758 88.693 91.360
Danske Bank - Mobile Pay 12990766 244.148 249.984
Likvide beholdninger i alt 333.090 342.441

9 Egenkapital   
Overført resultat tidligere år 267.777 235.072
Årets resultat 67.930 32.705
Egenkapital i alt 335.707 267.777

  
10 Hensættelser

Skriveprojekt 0 52.164
Oplysningsvideoer 0 20.000

0 72.164

Ad
do

 S
ig

n 
id

en
tif

ik
at

io
ns

nu
m

m
er

: 0
71

23
d8

5-
0f

a5
-4

73
9-

ab
69

-8
8d

48
04

d6
e6

c



12

Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsklasse

Generelt
Generelt om indregning og måling
Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder 
indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der mâles til 
dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes omkostninger, der er 
afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og 
hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede 
regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i 
resultatopgørelsen. 

Ârsrapporten for HjernetumorForeningen for 2022 er aflagt i overensstem-melse 
med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regn-skabsklasse A 
samt foreningens vedtægter.
Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.  
sammenligningstal.

Aktiver indregnes i balancen, nâr det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske 
fordele vil tilflyde foreningen, og aktivets værdi kan mãles pâlideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige 
økonomiske fordele vil fragå foreningen, og forpligtelsens værdi kan måles 
pålideligt.

Ved første indregning mâles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende 
måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost 
nedenfor.

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved 
der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris 
opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af afdrag og tillæg/fradrag af den 
akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostprisen og det nominelle 
beløb. Herved fordeles kurstab og -gevinst over løbetiden.
Ved indregning og måling tages hensyn til gevinster, tab og risici, der 
fremkommer, inden ârsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, 
der eksisterede på balancedagen.
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Anvendt regnskabspraksis

Resultatopgørelsen 
Nettoomsætning

Omkostninger

Balancen 
Tilgodehavender

Finansielle gældsforpligtelser

Nettoomsætning omfatter kontingenter, donationer mv.

Omkostninger omfatter omkostninger til foreningsformål, markedsføring, 
administration, lokaler mv.

Tilgodehavender mâles til amortiseret kostpris. Det svarer i al væsentlighed til 
nominel værdi, reduceret med nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket almindeligvis svarer til 
nominel værdi.
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Bestyrelsens beretning


Bestyrelsens beretning for HjernetumorForeningen 2022


Bestyrelsesarbejde 


Inspirationsmøde for foreningens frivillige  


Netværksgrupper


PR og marketing 
Vi arbejder hele tiden på at gøre opmærksom på foreningen, og hvad vi kan 
hjælpe det enkelte medlem med. Vi har i mange år manglet litteratur, som vi 
kunne anbefale vores medlemmer at læse, og det ønske har vi nu til fulde fået 
opfyldt ved at få bogen ”Hjernetumorfortællinger” udgivet, både i papirudgave 
og som lydbog. Det er meget stort for bestyrelsen at have igangsat og udgivet et 
så stort og velgennemført projekt. Vi er umådelig stolte af resultatet, som har fået 
mange rosende anmeldelser. Bogen findes på rigtig mange biblioteker, og kan 
købes enten online eller gennem boghandlerne. Vi havde en flot og meget 
rørende reception den 30. marts 2022 med deltagelse af mange af forfatterne, 
og det var en dag, hvor uddrag af de enkelte fortællinger blev meget 
nærværende ved at blive læst op af forfatterne. 


Vi har i løbet af efteråret 2022 arbejdet på at få etableret et møde for foreningens 
frivillige i marts måned 2023, men mødet er desværre på grund af flere 
omstændigheder udsat til engang i efteråret 2023.  


I løbet af 2022 har der været afholdt ti bestyrelsesmøder, en bogreception, en 
hjernetumordag, et patient- og pårørendeseminar samt månedlige 
netværksgruppemøder i otte forskellige byer.


Efter Corona havde forhindret fysiske møder, var det en lettelse igen at kunne 
mødes i netværksgrupperne, som har til huse i otte byer. Vi har i efteråret 
nedlagt netværksgruppen i Silkeborg pga. manglende deltagere, og flytter i 
stedet gruppen til Herning i foråret 2023. Vi har skiftet tovholdere flere steder, og 
vi har været så heldige, at der har været kompetente fagpersoner, der har 
påtaget sig tovholderrollen. Vi er dog til stadighed på udkig efter patienter og 
især pårørende, til at påtage sig rollen som tovholder, da de på egen krop har 
mærket de udfordringer, alle med hjernetumor har inde på livet. 
Vi fortsætter med online møder til unge voksne pårørende, da der er god 
tilslutning til møderne, og et stort behov for at tale med andre om den situation, 
man er i, når man ikke bor sammen med den tumorramte forælder.  


Der har været afholdt ti bestyrelsesmøder i løbet af året. Vi har erfaret, at det 
virker godt for os at afholde korte online møder hver måned, da det giver et godt 
flow i bestyrelsesarbejdet. Kun en gang har vi afsat en hel dag til et længere 
møde. Bestyrelsen mødes naturligvis også i forbindelse med de forskellige 
events, vi afholder, og hvor alle så vidt muligt deltager. 
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Hjernetumordag og webinarer


Deltagelse i konferencer og eksterne møder


Vi havde søgt penge af Kræftens Bekæmpelse til at revidere håndbogen for 
hjernetumorpatienter, og vi kunne dermed ansætte en kompetent person til at 
skrive en ny håndbog ”Kræft i hjernen”. Den er stilet til højgradspatienterne og 
deres pårørende, og det er vores ønske, at bogen udleveres til alle patienter, 
der får diagnosen kræft i hjernen. Vi bestræber os på at få bogen ud til alle de 
steder, hvor patienterne færdes, og vi sender den gerne til de afdelinger, der 
beder om den. Medlemmer af foreningen får den desuden tilsendt gratis, hvis de 
beder om den. Ikke-medlemmer skal betale portoen. Vi har igangsat skrivning af 
en håndbog til lavgradspatienterne, hvor kapitlerne løbende vil udkomme som e- 
bøger i 2023 og 2024. 


Som tidligere var vi igen i 2022 repræsenteret på Lægedage i Bellacentret, hvor 
praktiserende læger en gang årligt mødes til efteruddannelse. Vi har sammen 
med de andre kræftforeninger en stand, hvorfra vi kan minde lægerne om, at de 
skal fortælle om foreningernes eksistens og hjælp til deres patienter. Mange 
læger er ikke selv vidende om vores eksistens, og vi finder det derfor vigtigt at 
være til stede. 
Vi har haft et bestyrelsesmedlem på kursus i Patient Akademiet arrangeret af 
Medicinske Tidsskrifter med henblik på kontakt til pressen, og det resulterede i 
artikler i sundhedsrelaterede tidsskrifter, hvor vi kunne gøre opmærksom på 
vores medlemmers udfordringer. Vi havde artikler liggende, som vi har fået 
hjælp til at skrive af en pårørende, der er journalist, men vi har haft svært ved at 
få dem antaget af andre medier.
Et bestyrelsesmedlem deltog ligeledes i Kræftdag 2022 arrangeret af Dagens 
Medicin omhandlende kræftpatientens samlede ‘rejse’ gennem systemet for at 
indhente ny viden om diagnostik, udredning/kræftpakkeforløb, behandling, 
opfølgning/sektorovergange/senfølger/rehabilitering og palliation.
Et bestyrelsesmedlem har endvidere deltaget i Regionernes Kvalitets 
Konference. Til den konference fik vi udarbejdet en meget flot poster, som 
fortæller om vores arbejde med at formidle viden om hjernetumor gennem ”De 
ni små videofilm om livet med hjernetumor” og ”Hjernetumorfortællinger”. 
Deltagelse i den konference har medført invitation til at komme med input til 
Regionernes kvalitetsdatabase.
I 2022 var vi igen repræsenteret på DCCC Hjernetumors årsmøde. Også denne 
gang fik vi taletid, hvor vi fortalte om vores to store formidlingsprojekter, som 
nævnt ovenfor de ni små videoer og bogudgivelse. 


Hjernetumordagen kunne heldigvis gennemføres fysisk i 2022. Igen var det 
lykkedes at få kontakt til kompetente forskere og oplægsholdere, og de 87 
deltagere kunne blive klogere på blandt andet et nyt beslutningsværktøj, 
behandling med TTF og hvilken eksperimentel behandling, der forgår i 
Danmark. Også i år hørte vi en personlig historie. Et foredrag blev desværre 
aflyst pga. sygdom, men det afholdt vi i juni måned som webinar. I 2022 blev det 
kun til det ene webinar. 
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Generalforsamling 


Patient og pårørendeseminar 2022


Foreningens ekspertpanel


Kontingenter og donationer 


Generalforsamlingen den 7. april 2022 blev afholdt online. Det var en god 
oplevelse, da vi både fik flere deltagere med end ved fysisk fremmøde, og vi kan 
få medlemmer fra hele landet med til generalforsamlingen. Det lykkedes igen i 
år at få alle poster i bestyrelsen besat uden problemer.


Det årlige seminar for patienter og pårørende afholdt vi som sædvanligt den 
sidste weekend i oktober, som afslutning på “International Brain Tumor Week”. 
Der var denne gang så stor tilslutning, at vi blev nødt til at oprette venteliste, og 
også bede medlemmer der havde deltaget flere gange tidligere om at trække 
sig. 30 deltagere, tre neuropsykologer og en coach og konfliktmægler ledte 
deltagerne igennem en intens weekend, der var udvidet til også at inddrage 
søndag eftermiddag.
Vi har de sidste år set nødvendigheden af at oprette en gruppe for enlige 
patienter, da de har andre udfordringer end patienter i forhold.
Alle udtrykte tilfredshed med seminaret, og ikke mindst er det for os vigtigt, at vi 
tilgodeser de enlige patienter, også fremover.
Seminaret blev for en stor del finansieret af Heinrich og Laurine Jessens fond. 


Vi kan se på foreningens hjemmeside, at spørgsmål og svar til ekspertpanelet er 
hyppig besøgt, og der er da også en lind strøm af spørgsmål til især onkologen 
og neurokirurgen.
Spørgsmål til socialrådgiveren stilles direkte og svar ligger separat. I nogle 
tilfælde er der skriftlig kommunikation mellem spørgeren og socialrådgiverne 
pga. spørgsmålenes kompleksitet. Dette fremgår ikke på hjemmesiden. 
Onkologen har hjulpet os med at formidle viden om hjernetumor i indtil videre to 
videoer, som ligger på hjemmesiden og på vores YouTube-kanal. Det er en 
ekstrabevilling fra Kræftens Bekæmpelse, der financierer projektet. Det er 
meningen, at der kommer tre eller fire film mere hen ad vejen.
Vi har i slutningen af 2022 arbejdet med hjemmesiden, så den forhåbentlig 
fremstår mere overskuelig og brugervenlig. Formålet var at gøre det nemmere at 
opsøge og finde de informationer, vi ønsker at videregive, og som vi mener kan 
være nyttige. 


Udover kontingentbetalinger har foreningen igen i 2022 modtaget mange 
personlige donationer, hvilket vi er meget taknemmelige for.
Den største sum modtager vi fortsat fra Kræftens Bekæmpelse, og her er der 
mulighed for at søge penge til ekstra projekter, hvilket vi har benyttet os af i 
forbindelse med produktion af de faglige videoer, Hjernetumorfortælling og den 
nye håndbog.  
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Foreningens regnskab og økonomi 


Aalborg,  6. marts 2023


_______________________                            ______________________________
Karen Risgaard                                                    Vibeke Vollmer
Formand                                                               Kasserer


________________________ ________________________
Hanne Lisby Pia Riis Olsen
Næstformand Sekretær


_____________________                               
Anette Fynbo
Bestyrelsesmedlem                                            


Foreningens midler er i 2022 for en stor del gået til projektet 
”Hjernetumorfortællinger”, håndbogen ”Kræft i hjernen”, Hjernetumordag og 
seminar, men selvfølgelig også til drift af foreningen generelt.  
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Revisors erklæring


Konklusion


Peter Villumsen
Revisor, cand. merc.


Jeg har opstillet medfølgende årsrapport for HjernetumorForeningen for 
regnskabsåret 1/1 - 31/12 2022 på grundlag af oplysninger, foreningen har 
tilvejebragt. Årsrapporten omfatter bestyrelsens beretning, anvendt 
regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.


Jeg har anvendt min faglige ekspertise til at assistere med udarbejdelse og 
præsentation af årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 
Jeg har overholdt relevante etiske krav herunder principper vedrørende 
integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.


Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der 
er anvendt til opstillingen af årsregnskabet, er foreningens ansvar.


Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklærings- 
opgave med sikkerhed, er jeg ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller 
fuldstændigheden af de oplysninger, foreningen har givet mig til brug for at 
opstille årsregnskabet. Jeg udtrykker derfor ingen revisions- eller 
reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse 
med årsregnskabsloven.


Jeg har ikke revideret eller udført review af årsregnskabet og udtrykker derfor 
ikke nogen grad af sikkerhed derom.


København,  d. 6. marts 2023
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Resultatopgørelse


Note 2022 2021


1 Indtægter og donationer 521.698 364.865


2 Foreningsomkostninger 405.169 77.689
3 Projekter 5.564 195.047
4 Rejser og repræsentation 24.591 41.696
5 Administrationsomkostninger 18.405 17.728
6 Rente udgifter 39 0


Samlede omkostninger 453.768 332.160


Årets resultat 67.930 32.705


Balance


Aktiver
Varelager sløjfer 2.500 2.500


7 Tilgodehavender 5.826 0
8 Likvide beholdninger 333.090 342.441


Aktiver i alt 341.416 344.941


Passiver
9 Egenkapital 335.707 267.777


10 Hensættelser 0 72.164


Skyldige poster 5.709 5.000


Passiver i alt 341.416 344.941
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Noter   
2022 2021


1 Indtægter og donationer   
Personlige medlemskaber 36.000 35.250
Husstandsmedlemskaber 38.150 30.100
Støttemedlemskaber 6.600 7.600
Sløjfesalg 75 475
Driftstilskud fra KB 250.000 225.000
Projekt video, KB 0 25.000
Projekt video, A. P. Møllerske udviklingsfond 0 0
Projekt video, Sundhedsministeriets Udviklingsfond 0 0
Donationer 24.995 17.040
Fondsdonationer 52.500 0
Mindedonationer 47.078 8.500
Seminar - deltagergebyr 19.400 15.900
Bogsalg og forsendelsesindtægter 46.900 0
Indtægter og donationer i alt 521.698 364.865


  
2 Foreningsomkostninger   


Håndbøger, pjecer mv. 169.302 0


Bogtryk og lydbog 52.961 0


Omkostninger vedr. sløjfesalg 1.200 1.100


Hjernetumordag - ophold og forplejning 51.817 0
Hjernetumordag - oplægsholdere / transport 2.065 0
Hjernetumordag - oplægsholdere / gaver 999 0
Hjernetumordag - bestyrelse / transport 3.995 0
Hjernetumordag ialt 58.876 0


Medlemseminar - ophold og forplejning 88.160 49.417
Medlemseminar - oplægsholdere / honorar 19.000 10.500
Medlemseminar - oplægsholdere / transport 3.655 3.557
Medlemseminar - oplægsholdere / gaver 0 0
Medlemseminar - arrangører / transport 1.363 1.971
Medlemsseminar ialt 112.178 65.445


Netværksgrupper - lokaler og forplejning 3.929 4.318
Netværksgrupper - transport 3.417 1.354
Netværksgrupper ialt 7.346 5.672


Bestyrelsesmøder - forplejning 109 405
Bestyrelsesmøder - transport 2.669 585
Bestyrelsesmøder - overnatning 0 0
Bestyrelsesmøder ialt 2.778 990
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Noter   
2022 2021


Foreningsomkostninger fortsat
Generalforsamling - forplejning 0 0
Generalforsamling - oplægsholdere / gaver 0 768
Generalforsamling - bestyrelse / transport 0 0
Generalforsamling ialt 0 768


ERFA-møde - forplejning 0 0
ERFA-møde - transport/deltagere 0 0
ERFA-møde ialt 0 0


Temamøder / forplejning 0 0
Temamøder - oplægsholdere / gaver 528 625
Temamøder - arrangører / transport 0 3.089
Temamøder i alt 528 3.714


Foreningsomkostninger i alt 405.169 77.689


3 Projekter   
Skriveforløb/bogprojekt 0 0
Video / kræftlægen fortæller 8.000 0
Filmprojekt "Forstå os" 0 29.138
Skriveforløb 69.728 88.745
Hensættelse skriveforløb -72.164 52.164
Oplysningsvideo 0 5.000
Hensættelse oplysningsvideoer 0 20.000
Projekter i alt 5.564 195.047


4 Rejser, repræsentation og markedsføring   
Forplejning 1.517 1.700
Gaver og blomster 1.336 2.349
Rejseudgifter 18.812 12.389
Annoncer og reklame 481 23.188
Nyhedsbreve 2.445 1.832
Merchandise 0 238
Rejser og repræsentation i alt 24.591 41.696


  
5 Administrationsomkostninger   


Kontorartikler og tryksager 2.380 2.171
Edb-udgifter / software 3.769 4.020
Mindre anskaffelser 97 0
Telefon 842 600
Gebyrer, bank 373 300
Gebyrer, MyShop 963 785
Gebyrer, diverse 617 104
Porto og fragt 2.111 1.919
Revisor 5.000 6.250
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Noter   
2022 2021


Administrationsomkostninger fortsat
Faglitteratur 0 129
Webhotel og domænenavne 69 50
Kurser og konferencer 2.187 1400
Kassedifferencer mv. -3 0
Administrationsomkostninger i alt 18.405 17.728


6 Renteudgifter   
Renteudgift, bank 39 0


  
7 Tilgodehavender


Tilgodehavende bogsalg 5.826 0


8 Likvide beholdninger
MyShop-tilgodehavender (mobile pay) 249 1.097
Danske Bank - HTF 12990758 88.693 91.360
Danske Bank - Mobile Pay 12990766 244.148 249.984
Likvide beholdninger i alt 333.090 342.441


9 Egenkapital   
Overført resultat tidligere år 267.777 235.072
Årets resultat 67.930 32.705
Egenkapital i alt 335.707 267.777


  
10 Hensættelser


Skriveprojekt 0 52.164
Oplysningsvideoer 0 20.000


0 72.164
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Anvendt regnskabspraksis


Regnskabsklasse


Generelt
Generelt om indregning og måling
Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder 
indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der mâles til 
dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes omkostninger, der er 
afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og 
hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede 
regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i 
resultatopgørelsen. 


Ârsrapporten for HjernetumorForeningen for 2022 er aflagt i overensstem-melse 
med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regn-skabsklasse A 
samt foreningens vedtægter.
Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.  
sammenligningstal.


Aktiver indregnes i balancen, nâr det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske 
fordele vil tilflyde foreningen, og aktivets værdi kan mãles pâlideligt.


Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige 
økonomiske fordele vil fragå foreningen, og forpligtelsens værdi kan måles 
pålideligt.


Ved første indregning mâles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende 
måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost 
nedenfor.


Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved 
der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris 
opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af afdrag og tillæg/fradrag af den 
akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostprisen og det nominelle 
beløb. Herved fordeles kurstab og -gevinst over løbetiden.
Ved indregning og måling tages hensyn til gevinster, tab og risici, der 
fremkommer, inden ârsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, 
der eksisterede på balancedagen.
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Anvendt regnskabspraksis


Resultatopgørelsen 
Nettoomsætning


Omkostninger


Balancen 
Tilgodehavender


Finansielle gældsforpligtelser


Nettoomsætning omfatter kontingenter, donationer mv.


Omkostninger omfatter omkostninger til foreningsformål, markedsføring, 
administration, lokaler mv.


Tilgodehavender mâles til amortiseret kostpris. Det svarer i al væsentlighed til 
nominel værdi, reduceret med nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.


Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket almindeligvis svarer til 
nominel værdi.
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