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Referat af bestyrelsesmøde i Blærekræftforeningen søndag d. 28.09.2014. 

Tilstede var Børge Tamsmark, Birthe Møller Nielsen, Jan Holm, Hanne Paarup og Frank Reinhold fra 

hovedbestyrelsen.  

Fra den jyske bestyrelse deltog John Redlef, Lone Nielsen, Bente Bloch samt (igen) Birthe Møller Nielsen. 

Som referent blev Birthe Møller Nielsen valgt. 

DAGSORDEN: 

1. Nyhedsbreve 

2. Evaluering af seminaret 

3. Folkemødet 2015 

4. Generalforsamling 2015 

5. Ny folder baseret på gruppearbejdet ved seminaret 

6. Økonomi 

7. Facebook 

8. Nyt møde 

Ad.1.  

Skabelon til nyhedsbreve blev drøftet. John oplyste, at det ville kræve et proff. Program af få det lavet 

ordentligt. Børge havde udarbejdet en skabelon, som der var enighed om at bruge indtil videre, henset til at 

det 1. nyhedsbrev skal udsendes primo oktober.  

Det første nyhedsbrev udarbejdes af Børge og udsendes inden udgangen af næste uge efter udkast hertil er 

godkendt af bestyrelsen. 
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Ad. 2. 

John tilbød at scanne alle evaluerings besvarelser og sammenfatte dem i en konklu- 

sion med tillæg af de stillede forslag. 

Det blev vedtaget at næste års indbydelse skal indeholde en mulighed for at krydse af, hvis man ønsker 

samkørsel, hvorefter bestyrelsen koordinerer. 

Det generelle indtryk udviste stor tilfredshed med arrangementet. 

Der blev stillet forslag om til næste år at slutte efter morgenmaden søndag, ligesom  

der blev stillet forslag om at forberede et aften-arrangement. 

Disse forslag vil blev behandlet senere, når vi kender medlemmernes forslag. 

Ad.3. 

Folkemødet 2015 løber af stablen fra 11. - 15. juni med ankomst onsdag d. 10. juni. 

Jan sørger for at finde et egnet sommerhus med god plads og i hvert fald en rigtig seng til alle. 

Vi skal min. 10 fra de to bestyrelser afsted, men er der plads til pårørende, kan de deltage mod selv at 

afholde de hermed forbundne mer-omkostninger. 

Vi bestiller pensionistbilletter til  2 biler af fornuftig størrelse. 

Vi deltager mobilt og skal være velforberedte til de relevante events. 

Ad.4.  

Generalforsamlingen finder iår sted  på Skejby Sygehus. 

Datoen blev aftalt til onsdag d. 22. april 2015 med spisning kl. 18. Derefter afholdes generalforsamling kl. 

19 og lokalforeningens  generalforsamling kl. 20. 

Den jyske bestyrelse står for alt det praktiske. John reserverer allerede nu et lokale. 

Ad. 5. 

Redigeringen af gruppearbejdet til brug for den nye folder var der enighed om skulle overlades til et udvalg 

på 2-3 personer. 

Valgt hertil blev Børge, Frank og Jan. 

Børge sørger for at søge tilskud fra KB samt forsøger at finde en sponsor. Det blev accepteret, at der 

nederst på folderen kunne trykkes følgende ordlyd: ”Denne folder er udgivet med størtte fra …..” 
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Reklamer fra en sponsor kan ikke medtages. 

Ad. 6. 

Jan oplyste, at vi har ca. 270.000 på driftskontoen samt at aftale indskud på 500.000 kr. udløber snarest. 

Det blev aftalt, at oprette et nyt eet års aftaleindskud på kr. 500.000 til bedst mulig rente. 

Restancer blev drøftet herunder at en reminder kunne medtages i det sidste nyheds 

brev forud for rettidig indbetaling. 

PBS blev drøftet. Jan undersøger omkostningerne. 

Ad.7. 

Der var enighed om, at det ville være en god ide at oprette en lukket gruppe for medlemmerne på 

Facebook, såfremt det kan styres. 

Søren Grosen og John Redlef går sammen og undersøger mulighederne for en brugbar model. 

Ad. 8. 

Næste møde afholdes i Odense 

Søndag d. 11. januar 2015 kl. 10,30 – 16. 

Frank står for arrangementet og undersøger, om Sundhedshuset er ledigt. 

 

Som referent: 

29.09.14 

Birthe Møller Nielsen 

 

 

 


