
15. september 2017. 

 

Referat af bestyrelsesmøde d. 15.09.2017 afholdt i Kolding, Hylkedalsparken 34. 

 

Mødedeltagere: Lissy Würtz, Ole Busk-Jepsen, Leo Hansen, John Redlef, jan 

Hall, Jan Holm og Børge Tamsmark. 
 

1. Godkendelse af referat fra sidste mødet d. 24. juni 2017. 

Referat godkendt 

 

2. Valg af referent. 

John valgt 

 

3. Siden sidst. Herunder meddelelser. 

Ole deltog i Stafet for livet i Haderslev. Fint arrangement. Ole har afleveret vores folder til 

den lokale afdeling af KB. 

Snak om hvorledes vi får flere medlemmer. Facebook skal bruges ved at vi annoncerer vores 

arrangementer, samt lægger oplysninger om arrangementer på FB. 

 

4. Opfølgning på sommerarrangement i Silkeborg. 

Arrangementet var en stor succes trods lidt modspil fra vejret. Det blev en dejlig dag, med 

masser af godt humør. 

Der arbejdes på et arrangement i Tivoli d. 2. december – nærmere følger. 

Det skal fremover tilstræbes at lave to arrangementer, af social karakter, på hver side af 

Storebælt, ud over seminaret.  

 

5. Danske Kræftpatienter – hvor er vi med afviklingen. 

Hjemmesiden er lagt ned. Børge vurderer at foreningen er død. Børge har bedt om at få os 

slettet fra hjemmesiden og har meldt os ud af foreningen. 

 

6. Samarbejdsaftalen med KB. 

Aftalen underskrevet med klausuler, men der er mulighed for at modtage tilskud til specielle 

formål. Dette skal dog konfirmeres af KB.  

 

7. Hvilke møder skal blærekræftforeningen deltage i og hvem deltager? Under dette 

punkt behandles deltagelse i patientforeningernes ERFA møder som ligger imellem de 

4 årlige patientforeningsmøder arrangeret af  KB. 

Vi deltager i de fire møder med KB.  

Vi forsøger at sikre at der altid deltager to mand fra Blærekræftforeningen. 

Det blev besluttet at foreningen indtil videre deltager i Erfamøder mellem de øvrige 

patientforeninger. 

Dagsorden og referat sendes til de øvrige i bestyrelsen. 

 

8. Invitation fra Roche til Patientforeningakademi 23. november i Høje Tåstrup. 

a: Hvordan kan patientforeninger bruge egne erfaringer og ressourcer til at synliggøre deres 

mærkesager/behov og ønsker? 



b: Hvordan kan patientforeningerne effektivt og målrettet udnytte digitale platforme og 

kanaler? 

c: Hvordan kan patientforeninger få en konstruktiv og resultatorienteret dialog med 

beslutningstagerne? 

 

Børge deltager og vi vurderer løbende fra sag til sag om vi deltager.  

 

9. Stillingtagen til ansøgning af 11/8 fra Ålborg Universitetsh. Urologisk Sengeafsnit om 

et beløb til afholdelse af  

musikarrangement. Ansøger: henriette.jensen@rn.dk  

 

Det blev besluttet at vi ikke vil sponsere dette.. 

 

10. Planlægning og uddeling af opgaver i forbindelse med blærekræftf. Seminar og 

generalforsamling i Middelfart d. 14. og 15. april 2018.: 

 

a.  Indhentning af tilbud på ophold og reservation.    

Jan Holm indhenter tilbud. 

 

b.  Indhold på mødet: Faglige indlæg, lørdag aften-underholdning.  

Til det faglige indlæg forsøger vi at finde en specialist i senfølger, herunder de 

sexuelle udfordringer.  

Samt et indslag om alternativ behandling. Børge forhører sig hos KB. 

 

Ole ser på noget musikalsk underholdning, som vi taler om på næste møde. 

  

                c: Skal der ansøges om sponsorering?  

                    Svaret er nej. 

               

              

 

11. Blærekræftforeningens pjece- redigering.  

Vi fortsætter med vores nuværende brochure, da vi har mange på lager. Derefter tager den til 

den tid siddende bestyrelse stilling. 

 

 

12. Næste møde. 

afholdes d. 14. januar 2018 i Kolding. 

 

13. Evt. 

Intet 

 

 

 

Ref.: John 

mailto:henriette.jensen@rn.dk

