
Referat fra bestyrelsesmødet i Blærekræftforeningen. 

D 14. januar 2018  i Kolding. 

 

            Deltagere: Lissy Würtz, Leo Hansen, Ole Busk-Jepsen, John Redlef, Jan Hansen, Lars    

            Bloch og Børge Tamsmark. 

            Afbud grundet sygdom: Jan Holm 

 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde d. 15. sept. 2017: Referatet godkendt. 

 

2. Valg af referent: Børge 

 

3. Siden sidst: Blærekræftforeningen har igen i år ikke modtaget støtte fra Kræftens 

Bekæmpelse. Begrundelsen er foreningens formue. 

            Selskabet Genomic Expression har fået 27 mio. fra EU til at teste deres teknologier, som kan       

            diagnosticere blærekræft. Teknologien er et alternativ til kikkertundersøgelser og er iflg.   

            Gitte Pedersen, som er adm. direktør i firmaet, både billigere og mere komfortabelt for   

             patienten. 

             Ros til Birthe og John for Face-book siden. 

4. Invitation fra medicinalfirmaet Roche til patientforeningsakademi d. 23. nov i Tåstrup:       

Børge deltog i akademiet og orienterede om mødets indhold, som var målrettet 

patientforeningernes arbejde.  

Der blev under punktet stillet forslag om at få en instruktør/konsulent til at vejlede 

foreningen vedr. tilgang af medlemmere. Udarbejde strategi – plan. 

 

5. Planlægning og opfølgning på opgaver i forbindelse med  Blærekræftf. Seminar og  

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

 

      Seminar og generalforsamling afholdes som planlagt på Park hotel i Middelfart. Jan har   

      lavet de nødvendige aftaler med hotellet. Enhedspris fastsættes til kr. 250 pr. person for   

      medlemmer og kr. 1.475/1775 pr. person for ikke medlemmer i henholdsvis dobbelt værelse 

            og enkeltværelse. 

             

            ”Faglige emner: ”Senfølger efter blærekræft/operation med fokus på sexualitet” og  

            ”Alternativ behandling herunder behandling med cannabis”. 

 

            20.00 – 22.00 aftenunderholdning: Musikalsk underholdning m. fællessang v/ Ole Busk-     

            Jepsen. Bestyrelsen var begejstret for Oles præsentation af underholdningen. Ole påtager sig  

            at udarbejde et lille sanghæfte. Evt. økonomi dækkes af foreningen. 

 

      6.   Vedr. generalforsamlingen: Leo Hansen påtager sig hvervet som ordstyrer. 

             Lissy Würtz og John Redlef er villige til genvalg. Jan Holm undersøger, hvorvidt de to     

             revisorer kan overtales til endnu er periode.. 

       

7. Aktiviteter i 2018, herunder evt. lokale medlemsmøder og udflugter med lokalt sigte.   

Lissy Würtz og Leo Hansen vil gerne stå for et udflugtsarrangement. Børge undersøger 

muligheden for samarbejdspartnere til arrangement i København.  

Økonomi: Der er afsat max. 8000 kr. pr. arrangement ved minimum 20 deltagere. 

Der kan fortsat arrangeres Info/Erfamøder med økonomisk tilskud. 



 

8. Revision af foreningens pjecer: Det blev besluttet at vente med en revision til indtil det       

      nuværende oplag var i bund. 

 

9. Næste møde: Næste bestyrelsesmøde afholdes i forlængelse generalforsamlingen d. 15/4. 

 

Tak til Lone og John for husly og traktement. 

 

Ref. Børge 

 

 

 

 

 

 

 

 

       


