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Vi støtter og samarbejder med: 

       

      Patientforeningen Modermærkekræft 

 

Den 31.10.2016 

Pressemeddelelse. 

Netværk Modermærkekræft (NeMo) skifter navn til 

Patientforeningen Modermærkekræft 

 

Medlemmerne i Netværk Modermærkekræft (NeMo) har på en ekstraordinær generalforsamling i Odense 

besluttet at tage navneforandring til Patientforeningen Modermærkekræft. 

Årsagen til navneforandringen skyldes, at det oprindelige navn Netværk Modermærkekræft (NeMo) 

efterhånden, blandt andet på de sociale medier, anvendes af mange andre, som ikke har juridisk tilknytning 

til foreningen. 

Det er aldrig godt, at skifte navn, men anvendelse af ”NeMo” har med tiden skabt frustration og tvivl om, 

hvem der meddeler sig under denne forkortelse. Er det en privatperson eller er det foreningen? Denne tvivl 

kan vi som en patientforening ikke kan forsvare eller leve med.  

Den nuværende Patientforeningen Modermærkekræft blev stiftet for 7 år siden, men har aldrig opnået at 

etablere og organisere sig som patientforening. Det bliver der nu ændret på.   

Bestyrelsens sammensætning og kontaktmuligheder er uændret.  www.modermaerkekraeft.dk 
              
På den ekstraordinære generalforsamling blev foreningens vedtægter justeret og vedtaget. Det er pålagt 

bestyrelsen, at skabe de bedst tænkelige muligheder for etablering af en effektiv og troværdig 

Patientforening Modermærkekræft. 

Bestyrelsen står over for en stor interessant og spændende projekt, som tager sin opstart på et planlagt 

bestyrelsesseminar i november måned.  Det kræver mange ressourcer af personer og tid. De tre 

bestyrelsessuppleanter skal fast deltage i bestyrelsesarbejdet og bestyrelsen støttes af tovholdere fra de 

respektive lokalafdelinger. 

Bestyrelsen har visioner, planer og mål, som skal drøftes på bestyrelsesseminariet. Som udgangspunkt er 

målet, at Patientforeningen Modermærkekræft i år 2020 består af 3.000 medlemmer. Patientforeningen 

skal skaffe mange ny medlemmer og står nu med et stort hvervebehov og oplysningsarbejde.. 

De første udvalg er allerede nedsat med følgende udvalgsformænd: Axel Hofmann Schollert, Organisations-

udvikling, - Per Mikkelsen, IT- økonomisystem, - Jan Ryom Nørholm, Markedsføring, lokalafdelinger, 

tidsskrift og hjemmeside, - Torben Alstrup-Nielsen, National Modermærkekræftdag 2017. 

På den ekstraordinære generalforsamling blev følgende valgt som suppleanter til bestyrelsen: 

Axel Hofmann Schollert, Silkeborg, Gert Nielsen, Odense og Lisbeth Kjær Hansen, Odense. 

 

Med venlig hilsen. 
Patientforeningen  Modermærkekræft 
Torben Alstrup-Nielsen 
Landsformand 
Mob. 4044 6501 
Mail: alstrup@alstrup.it 
www.modermaerkekraeft.dk  
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