
 

I samarbejde med 
 

                                                                                                  
 

 

Bestyrelsesmøde i Blærekræftforeningen 

Lørdag d. 28. Sep 2019, Kløvervænget 18,B, OUH. 

1) Valg af ordstyrer og referent: 

Ole Busk-Jepsen, ordstyrer og Børge Tamsmark, referent. 

2) Siden sidst. Herunder ref. Fra sommerudflugterne til Lyngby sø og Årø: 

a) Begge ture blev gennemført med henholdsvis 14 og 10 deltagere. I begge arrangementer var der et 

betydeligt frafald som for de flestes vedkommende skyldtes sygdom. Frafaldet er uheldigt, da der i begge 

tilfælde skulle betales for det fulde antal tilmeldte og selv om egenbetalingen dækker noget af udgiften er 

det ærgerlige penge for en forening med en sparsom økonomi. Sygdom kan man ikke gøre så meget ved 

men bestyrelsen overvejer til næste arrangementer, hvad der kan gøres for at minimere frafaldet uden at 

det får konsekvenser for tilmeldingen. 

b) Der har været afholdt møde i Kræftens Bekæmpelse, hvor en ny samarbejdsaftale er blevet underskrevet. 

Dette indebærer bl.a. at foreningen ikke må modtage penge fra medicinal- eller medicoindustrien som 

overstiger 5% af foreningens samlede indtægter. 

c) medicinalfirmaet Roche arrangerer igen i år et endags patientakademi. Vi kan deltage med 4 personer. 

Akademiet foregår d. 21 dec. i Høje Tåstrup. Bestyrelsen gav accept af at foreningen deltager. 

3) Kræftkonference der und forsæde af bl.a. Roche, Altinget, Dansk selskab for klinisk Onkologi, 

m.fl. Der skulle have været afholdt d. 10. oktober 2019 er nu udsat til et senere tidspunkt. 

Årsagen er regeringsskiftet med nye personer på de poster, som ellers havde givet tilsagn om 

at deltage i konferencen. 

Vi afventer ny invitation. 

4) Medlemsseminar d. 25. og 26. april: En snak om form og indhold. Forslag til emner og 

oplægsholdere. 

Ole stillede forslag om et af emner blev ”De psykiske påvirkninger ved modtagelsen af en kræftdiagnose” 

eksempelvis dødsangst og traumer. Dette gælder både den kræftramte og de pårørende.  Der forsøges at få 

fat i en psykolog. Ole forsøger først at spørge en han kender. Børge forespørger i KB. 

Et andet emne som blev foreslået var at sætte fokus på nyrefunktionen, da det ofte var et problem der 

ramte i forbindelse med blærekræftoperation. Jess forespørger en nefrolog  på Herlev. 

Den vigtige aftenunderholdning forestås af Ole. Tak – tak!! ”Honoraret” aftales senere. 

5) Med udgangspunkt i Jans mail af 08. August, skal vi revidere den nuværende folder. Det er nok 
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en fordel, at I inden bestyrelsesmødet har gjort ker nogle tanker om pjecens fremtidige 

udseende og indhold. . 

Det blev besluttet at bibeholde den nuværende folder. Hvilket indebærer, at bestyrelsen omgør tidligere 

beslutning om at skifte bank (konto nummeret kan bibeholdes).Kun indlægskortet redigeres og 

genoptrykkes med den nye bestyrelse. Bestyrelsen præsenteres med navn, by, mobilnummer og mailadresse 

Jan står for redigeringen og trykningen. Afhængig af prisen bestilles 500 – 1000 styk. 

6) Gennemgang og evt. revision af modtagelsesbrev til nye medlemmer. jan fremsender det 

nuværende velkomstbrev. 

Børge havde udarbejdet et fremsendt et forslag til nyt velkomstbrev. Forslaget blev med enkelte ændringer 

enstemmigt vedtaget. 

7) Forslag fra Børge om et Rool-up banner til brug for Blærekræftforeningens deltagelse i div. 

Arrangementer. 

Det blev  besluttet at få fremstillet et Rool-up banner med foreningens logo samt 3 til 4 ”fyndord”. 

Foreløbige forslag: Informativ- Kantaktformidlende-Rådgivende. 

Kræftens Bekæmpelses logo placeres nederst i et hjørne. 

Jess arbejder videre med opsætning og bestilling. 

8) Gennemgang af hovedpunkterne i foreningens brug af "Share point". Herunder fotografering af 

bestyrelses, således at vi på hjemmesiden fremstår med ens fotostørrelse. 

Jess, Jan og Børge har deltaget i en work-shop d. 20. maj under forsæde af Anders Duedal fra KB. 

Jan og Jess fortalte og demonstrerede de basale ting i share point bl.a. medlemslisten.  

Share point er en del af office 365. Der er d. 13.maj udsendt jeres nye mail-adresse til jeres nye e-mail konto  

I Blærekræftf. , adressen kan også ses på hjemmesiden under bestyrelsen, hvor den står under jeres billede. 

Benyt Outlook appen på din mobiltelefon. Hentes i App-store. 

9) Medlemsstatus og aktuel økonomi. 

Der er pr. dato 150 betalende medlemmer. Kassebeholdningen udgør: 381.598,25 

10) En snak om, at tiden måske er inde til at genoptage de faglige møder (info/erfa møder) 

Punktet udsat til næste møde. 
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Næste møde 18. januar 2020. 

Ref. Børge 

 

 


