
Referat af det ordinære Landsmøde 2019 

Referent: John Pedersen, PROPA bestyrelsesmedlem i Nordsjælland 
 
Landsformand Tonny Clausen bød velkommen, og vi sang: ” Den danske sang er en ung blond pige…” 
 

1. Advokat Michael Sønderskov blev foreslået som dirigent og blev valgt. 
Dirigenten overtog ledelsen af landsmødet for først at konstatere, at alle formalia var overholdt. 
Dirigenten foreslog, at dagsordenens punkt 6 (om medlemskontingenter) fremrykkes og behandles 
som punkt 4, hvilket blev vedtaget. Endvidere blev de 6 regionsformænd valgt som stemmetællere. 
Herefter gav dirigenten ordet til landsformanden. 
 

2. Tonny Clausen aflagde landsbestyrelsens beretning for Prostatakræftforeningen og 
Prostatakræftfonden. Beretningen fremgår af www.propa.dk og kan læses i PROPA NYT 2/2019. 
 
Mogens Mathiesen argumenterede for, at PROPA styrker sin indsats for at fremme screening for 
prostatakræft. 
Landsbestyrelsens beretning blev herefter godkendt. 

 
3. Landsformanden fremlagde årsrapport for 2018. Årsrapporten forelå som bilag til mødet og kan ses 

på www.propa.dk. 
 
Marianne Kibernich havde et spørgsmål om en formulering i revisionsrapporten. Landsformanden 
oplyste, at der blot var tale om en standardformulering. 
Jens Nielsen fik besvaret et opklarende spørgsmål om opsplitning af 2 indtægtsposter i regnskabet. 
Endvidere foreslog han, at også foreningens budget fremlægges til godkendelse. Landsformanden 
svarede, at spørgsmålet er vedtægtsbestemt, og at det indgår i landsbestyrelsens forslag til 
vedtægtsændringer, jf. særskilt punkt på dagsordenen. 
Endvidere besvarede landsformanden et spørgsmål fra Gert Christensen om møde- og 
rejseudgifter. Endelig havde Jørgen Dal en generel kommentar om revisionspåtegninger. 
Herefter blev årsrapporten  godkendt. 

 
4. Landsbestyrelsens foreslog følgende justeringer af medlemskontingenter for regnskabsåret 2020: 

For en person ændres kontingentet fra 275 til 285 kr. 
For en familie/husstand ændres kontingentet fra 350 til 450 kr. 
For et firma/erhvervsmedlem ændres kontingentet fra 5000 til 5200 kr. 
Hidtidige kontingenter for pårørende, 200 kr. og for støttemedlemmer, 250 kr. fortsætter 
uændrede, men kan ikke nytegnes. 
Landsbestyrelsens forslag til ændringer af medlemskontingenter blev vedtaget. 

 
5. Landsbestyrelsens forslag til gennemgribende ændringer og modernisering af PROPAs vedtægter 

blev fremlagt af Børge Munksgaard. Landsbestyrelsens forslag med tilhørende bemærkninger forelå 
som bilag til dagsordenen og har været fremlagt på www.propa.dk .  
Et enkelt medlem har rettidigt fremsendt ændringsforslag til landsbestyrelsens forslag.  
Forslagsstilleren har efterfølgende trukket sine ændringsforslag tilbage, men landsbestyrelsen har 
fundet ændringsforslagene så konstruktive, at en række elementer herfra er indarbejdet i 
landsbestyrelsens forslag. 
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I forbindelse med Børge Munksgaards fremlæggelse af forslaget til vedtægtsændringer, fremkom 
der en række kommentarer: 
2 mødedeltagere mente, at forslaget til ny formålsparagraf var blevet for enkel og intetsigende. 
1 mødedeltager mente, at der burde være en vedtægtsmæssig begrænsning for, hvem der kan 
melde sig ind i foreningen. 
2 mødedeltagere mente, at landsbestyrelsens begrundelser for at flytte landsmødet fra forår til 
efterår ikke var tilstrækkelige. 
2 mødedeltager foreslog, at både årsrapport og budget fremlægges til godkendelse på fremtidige 
landsmøder. 
1 mødedeltager var kritisk over for den foreslåede procedure for valg til regionsbestyrelser. 
Asbjørn Rasmussen præsenterede et skriftligt forslag til justering af forslaget til ny paragraf om 
oprettelse og nedlæggelse af lokalafdelinger. 
1 mødedeltager anmodede om, at nye vedtægter udformes, så regionerne ikke får problemer med 
at oprette bankkonti. 
1 mødedeltager foreslog, at den fastsatte øvre grænse for medlemsantallet i regionsbestyrelser 
hæves eller fjernes. 
1 mødedeltager gjorde opmærksom på, at det med de hidtidige vedtægter kan være problematisk 
at få godkendt en lokalafdeling af hjemstedskommunen. 
1 mødedeltager foreslog, at foreningen vedtægtsmæssigt får en kasserer. 
1 mødedeltager foreslog, at det overvejes at indføre digitale medlemsafstemninger om f.eks. 
godkendelse af regnskab. 
En del af de nævnte spørgsmål og bemærkninger blev besvaret og kommenteret af Børge 
Munksgaard, Jesper Brunholm og Tonny Clausen. 
På baggrund af bemærkningerne fra mødedeltagerne valgte dirigenten at udsætte mødet nogle få 
minutter for at give landsbestyrelsen mulighed for at tage stilling til, hvorvidt forslaget til 
vedtægtsændringer skulle bringes til afstemning på det foreliggende grundlag. 
Efter genoptagelsen af mødet trak landsbestyrelsens sit forslag til vedtægtsændringer tilbage. 
Landsformanden oplyste, at landsbestyrelsen på baggrund af de fremkomne kommentarer og 
spørgsmål nu vil arbejde for at fremlægge et justeret forslag til vedtægtsændringer på næste 
ordinære landsmøde. Dette arbejde vil blive igangsat allerede på PROPAs Forårsseminar 2019 for at 
sikre maksimal medlemsindflydelse og forståelse for nødvendige vedtægtsændringer.  

 
6. Landsformanden orienterede om aktivitetsplan og budget for 2019. Sammenlignet med 2018 

forventes et næsten uændret indtægtsniveau. Aktivitetsomkostninger ventes øget med godt 
100.000 kr., og foreningens nettoresultat for 2019 ventes at blive ca. 20.000 kr. 
 
Jørgen Hartvig Jørgensen spurgte om tilskudsrammer for tilskud fra Kræftens Bekæmpelse og bad 
generelt om længere tidsfrister for at søge tilskudsmidler. Tonny Clausen besvarede spørgsmålene. 

 
7. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer til landsbestyrelsen – ud over de 6 regionsformænd, der er fødte 

medlemmer:  
Landsbestyrelsen foreslog Tonny Clausen, landsformand, Svend Erik Bodi, bestyrelsesmedlem, Eva 
Mott, best. medl. /pårørenderepræsentant og Niels Einer-Jensen, formand for Medicinudvalget.  
Alle blev valgt for 1 år. 

 
8. Valg af suppleanter til landsbestyrelsens medlemmer, som nævnt under punkt 7: 

Landsbestyrelsen foreslog Hans Jakob Helms, Hovedstaden og Per Thorsen, Midtjylland. 
Begge blev valgt. 
Endvidere blev det vedtaget, at landsbestyrelsen bemyndiges til at udpege yderligere 2 
suppleanter. 



 
9. Foreningens revisor, HR REVISION, Roskilde, blev genvalgt. 

 
10. Der var 2 kandidater til posten som kritisk intern revisor for foreningen: Axel Petersen, tidl. 

landsformand og Arne Ellerup, hidtidigt medlem af landsbestyrelsen. Axel Petersen blev valgt. 
 

11. Eventuelt. 
Landsformanden oplyste, at landsbestyrelsen har udnævnt den tidligere landsformand, Axel 
Petersen, som æresmedlem af PROPA. Mødedeltagerne kvitterede med stående bifald. 
 
Ejner Børsting takkede landsbestyrelsen - og især arbejdsgruppen vedr. vedtægtsændringer, for 
den store arbejdsindsats, idet han håbede at dette arbejde videreføres. Også dette affødte 
mødedeltagernes bifald. 

 
Herefter kunne dirigenten afslutte landsmødet. Landsformanden takkede dirigenten for god mødeledelse 
og mødedeltagerne for en konstruktiv debat. 
Referatet foreligger med dirigentens godkendelse, dateret ………… 
 
Efterfølgende samledes den nyvalgte landsbestyrelse til konstituering: 
 
Landsformand   Tonny Clausen  +) 
Næstformand    Børge Munksgaard  +) 
Bestyrelsesmedlem Svend Erik Bodi  +), Formand for Økonimiudvalg (ØU) 
Bestyrelsesmedlem                  Niels Ejner Jensen, Formand for Medicinudvalg (MU) 
Bestyrelsesmedlem Eva Mott, Formand for Pårørendeudvalg (PÅU) 
Bestyrelsesmedlem Poul Erik Andersen Regionsformand Sjælland 
Bestyrelsesmedlem Jesper Brunholm Regionsformand Hovedstaden +) 
Bestyrelsesmedlem Ole Jensen Regionsformand Nordjylland 
Bestyrelsesmedlem Ole Hansen Regionsformand Midtjylland 
Bestyrelsesmedlem Viggo Munck Regionsformand Fyn 
 
 
+) Valgt til Forretningsudvalget (FU) 
 
 
Alle øvrige planlagte udvalg afventer udvikling som direkte følge af Landsmøderesultat. 
 

 
 

 

 


