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Vi støtter og samarbejder med: 

Patientforeningen Netværk Modermærkekræft.                                                                      Den 01. august 2016 

 

Bestyrelsen orienterer. 

Bestyrelsen forsøger at holde sommerferie, men et planlagt bestyrelsesmøde i juli måned er gennemført. Det var 

forberedelserne til de to kommende arrangementer, ekstraordinær generalforsamling, samt det efterfølgende 

Workshop for tovholdere den 29. oktober, som skulle planlægges. Så var der også lige bestyrelsens møde med 

Kræftens Bekæmpelse og møder med nogle samarbejdspartnere, som skulle planlægges. 

Bestyrelsen har udarbejdet forslag til nye vedtægter. Der sættes fokus på fire hovedpunkter, som skal justeres og 

gøres mere operationelle for det fremtidige bestyrelsesarbejde og foreningens udvikling. 

1. Etablering og udvikling af Patientforeningen. 

2. Etablering og udvikling af flere afdelinger / netværksgrupper. 

3. Justering af foreningsnavnet til: Patientforeningen Modermærkekræft. 

4. Samarbejdsrelationer til organisationer, foreninger og virksomheder.  

Det er bestyrelsens klare mål, at Patientforeningen altid skal fremstå, som en seriøs og troværdig forening for de 

personer, der har fået stillet diagnosen modermærkekræft, deres pårørende og omverdenen. Patientforeningen 

skal i stigende grad kunne servicere, når behovet for hjælp, støtte, oplysning og råd melder sig.  

Bestyrelsen lægger ikke skjul på et højt ambitionsniveau. Mål: Inden år 2020 har Patientforeningen 3.000 

medlemmer! 

Bestyrelsen er også helt klar på, at Patientforeningens succes skal hentes og måles i et landsdækkende netværk af 

lokalforeninger. Det er hos de aktive lokalforeninger, kontakten og netværksarbejdet udføres og hvor 

netværksmøder, forskellige interessegrupper og orienteringsmøder aftales og dyrkes.   

Der er planlagt Workshop for tovholdere fra de respektive afdelinger. Ideer og forslag til den fremtidige struktur 

på landsplan og i lokalafdelingerne skal drøftes. Vi frivillige vil, som bestyrelsesmedlem, tovholder og medlem af 

Patientforeningen konstant have respekt for, samt tage hensyn til pårørende, familie, job og helbred. Det er 

hensyn, som har højeste prioritet og altid kommer før foreningsarbejdet.  

Tovholderne vil på Workshoppen blive orienteret om bestyrelsens bestræbelser for at støtte lokalafdelingerne og 

netværksgrupperne med økonomi, rådgivning og om, hvordan Patientforeningen skal vokse sig større og blive en 

støtte for de kræftramte og deres pårørende. Der sættes fokus på markedsføring, tilgang og fastholdelse af nye 

medlemmer. 

Bestyrelsen har besluttet, at Patientforeningen skal benytte sig af egen hjemmeside og egen Facebook-gruppe. 

Dette vil ske sideløbende med de nuværende aftaler/samarbejde om hjemmeside og den bestående Facebook 

gruppe Modermærkekræft. 

Patientforeningen mangler eksperter! Kan du afse tid og hjælpe? Vi søger EDB/IT kompetencer, drift af 

hjemmeside og Facebook-gruper. Der bliver også behov for personer med viden og støtte til projektgrupper. 

Kontakt formanden på tlf. 4044 6501 - Mail: alstrup@alstrup.it 

Med venlig hilsen  

Bestyrelsen, Patientforeningen Netværk Modermærkekræft.                

 


