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Referat af bestyrelsesmøde i Blæreforeningen tirsdag d. 3 december 2013 

Sundhedscenteret Nørre Allé  45 

Til stede: 

Birthe Møller Nielsen 

Bitt Roig  

Børge Tamsmark 

Elsebet Fristed (referant) 

Hanne Paarup  

Jan Holm 

John Redlef 

 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden. 

Dagsordenen blev godkendt 

2. Godkendelse og opfølgning af referat fra sidste møde. 

Pga computerproblemer er det seneste referat ikke sendt ud. EF sender det ud snarest 

3. Meddelelser 

BT orienterede om det seneste ERFA-møde i Odense. Hans Runge havde gjort et stort arbejde med hele 

arrangementet. Desværre mødte der kun 15 personer op. Hans ønsker ikke at stille op til egentligt 

bestyrelsesarbejde, men deltager gerne som kontaktperson på Fyn. 

Det blev diskuteret om man kunne ”hægte sig på” eventuelle rabataftaler som KB måtte have, i 

forbindelse med annoncering i dag- og ugeaviser. 

Det blev også diskuteret om det var den rigtig form for møder vi holder. Det er lidt den ”samme sang” 

hver gang.  

Alle tænker på, hvad der kan gøres for at forbedre kontakten til vores nuværende og kommende 

medlemmer. 

To personer har meldt sig ud af foreningen, da de ikke mente der skete nok øst for Storebælt 
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BT orienterede kort om Senfølgergruppens arrangement på Christiansborg. 

Til sidst blev det besluttet at handle aktivt overfor Regionerne i Jylland i anledning af, at blærekræft 

ikke rangerer højt nok på ventetids statistikken. BMN tager aktion 

4. Udarbejdelse af tekst til foreningens bannere. 

Efter en del diskussion blev man enige om, at Jan og John kommer med et nyt forslag 

5. Foreningens aktivitetsniveau 

Se pkt 3. Alle skal tænke over nye tiltag omkring aktiviteterne i foreningen 

6. Ansøgning fra gruppen ved mænds sexuelle problemer efter blærekræftoperation 

Den nystartede gruppe havde det første møde i Odense den ?? Der er pt 5 medlemmer af gruppen og 

Jens Anton Hansen er tovholder. 

Gruppen havde ansøgt om 10.000 kr til det indledende arbejde og det blev besluttet af afsætte 7.000 kr 

til dette, dog med det forbehold, at pengene ikke må anvendes til individuel behandling. 

7. Forestående generalforsamling. Herunder: Dirigent, bestyrelsens beretning, regnskabsaflæggelse, 

evt. forslag fra bestyrelsen, fastlæggelse af kontingent, evt ændringer af vedtægter, valg, 

bespisning og tilmelding 

Genralforsamlingen afholdes den 23. april. Det blev besluttet at spørge Carsten Elgstrøm om han vil 

være dirigent. De øvrige spørgsmål blev udsat til næste møde. 

8. Folkemøde på Bornholm 

Der var enighed om, at hvis der er 11 personer der deltager i Folkemødet, så køres der 3 biler. Hvis det 

kun er 9 nøjes vi med to. Bestyrelsen mailer indbyrdes om antal. 

9. Kontaktpersoner. Er vores kontaktpersoner ”klædt godt nok på” til at rådgive 

Det er foreningens politik, at alle der skal være kontaktpersoner/rådgivere på vegne af 

Blæreforeningen, skal på KB’s basiskursus. BT, HP og EF skal alle gennemgå et kursus snarest muligt 

10. Julebrev 

Børge laver et udkast til brev der indeholder information om hvad der er sket i 2013 og også lidt om 

hvad der sker i 2014. 

11. Økonomisk status pr. dato 

På kontoen står 275.000 og på den bundne opsparing står der 500.000 

Pt er der 88 betalende medlemmer 
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12. Skal vi igangsætte en månedlig dag, hvor blærekræftpatienter kan møde en repræsentant fra 

Blæreforeningen. 

Der var bred enighed blandt de sjællandske bestyrelsesmedlemmer om at dette er en god idé. Center 

Kræft og Sundhed har åbent hus for patientforeninger en torsdag om måneden. BT undersøger hvilken 

torsdag det drejer sig om. 

13. Evt 

Det blev foreslået at et punkt på dagsordenen for næste møde skulle være oprettelse af nye grupper. 

Det var også et ønske at få gennemgået medlemslisten, så vi kan danne os et indtryk af, hvem vores 

medlemmer er. 

Næste møde er den 30. januar 2014 kl. 16.00 i Sundhedshuset på Nørre Allé 

 


