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Bestyrelsesreferat den 6. november 2012 . 

Hele bestyrelsen var til stede. 

1. Dagsorden til d.d.  og referat fra sidste møde. 

Godkendt. 

 

2. Opfølgning fra sidste møde. 

Jørgen Bjerggaards beskrivelse af blærekræft skal anvendes som forside til A5 tryksagen og ligge på 

blæreforeningens hjemmeside. Bestyrelsen godkender den sammen med det øvrige indhold, når 

hele revideringen af hjemmesiden er afsluttet. 

Bagsiden af A5 tryksagen bliver ligeledes godkendt, når den foreligger i endelig udformning. Uklart 

om der er plads til alle bestyrelsesmedlemmers navne. Birthe arbejder videre med tryksagen. 

Elsebeths evt. kontakt til andre små patientforeninger tages op på første møde i 2013. 

3. Meddelser. 

Patientforeningen for senfølger arrangerer informationsmøde hos KB. på Strandboulevarden 49, 

Kbh. Ø med operasanger Tina Kiberg den 15. nov. 2012 kl. 19:00. 

Palliativt Videnscenter afholder møde i ”Designskolens festsal” Strandboulevarden 47, Kbh. Ø med 

emnet Livstruende sygdom, lindring og livskavlitet, den 31. januar 2013 kl. 13 – 16. Der kan deltage 

2 personer fra bestyrelsen. Børge og Bitt kan ikke deltage p.g.a. rejseaktivitet. 

 

Birthe har afholdt møde i KB. den 8. oktober og med lokalforeningen den 26. oktober. Se referater 

fra begge møder. 

 

Børge og Bitt står for en rundvisning af Center for Kræft & Sundhed den 4. dec. Invitation er 

udsendt til medlemmer og  opslag på Riget, Frederiksberg- og Herlev hospitaler samt på Nørre Allé. 

 

4. Indmeldelse af nye medlemmer. 

Jan får de fleste indmeldelser fra KB. Når et nyt medlem melder sig ind, udsender Jan følgende:  

- Velkomstbrev 

- Blæreforeningens pjece 

- KB.´s pjece om blærekræft 

- Evt indbetalingsmuligheder. 
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Vi drøftede om vil skulle ændre på proceduren, dette tages op på næste møde.  Bestyrelsen får 

tilsendt det materiale som Jan udsender nye medlemmer.  Kontingent opkræves ved indmeldelse 

og ved generalforsamling. 

Børge laver forslag til julebrev til medlemmerne til næste møde.  

Næste bestyrelsesmøde ændres fra den 11. til den 4. december kl. i forlængelse af 

medlemsrundvisningen. Det bliver også foreningens julefrokost med smørrebrød.  

5. Merchandice. 

Vi besluttede at få lavet køleskabsmagnet med blæreforeningens logo. Elisabeth undersøger, hvem 

og hvor det laves. Jens Anton ved, hvem der har masteren med blæreforeningens logo. Børge 

sender blæreforeningens annonce til Elisabeth. Hvis det kan nås, sendes køleskabsmagneten ud til 

medlemmer sammen med julebrevet. 

 

6. Seminar i Sydafrika. 

Seminar til næste år afholdes i Danmark, da ikke alle bestyrelsesmedlemmer, kan rejse til Sydafrika. 

 

7. Lokalforeningen Jylland. 

Referat fra den 26. oktober foreligger skriftlig.  

Birthe får lavet et rejsekort og undersøger muligheden for at udvide kortets indhold. F.eks. om den 

kan bruges i forbindelse med overvægt i håndbagagen. 

8. Næstvedmøde. 

Børge orienterede kort om mødet.  Et godt møde med stor tilslutning. 

 

9. Medlemsmøde den 4. december Center for Kræft & Sundhed. 

Se under punkt 3. 

 

10. Økonomisk status og ny revisors. 

Kassebeholdningen er p.t. på 101.260,30 kr. Jan har dog flere regninger, der skal betales, så når de 

er betalt nedjusteres kassebeholdningen tilsvarende. 

 

Genplacering af foreningens indestående tages op på næste møde. 

Børge foreslog, at Carsten, som tidligere har været revisor for blæreforeningen, varetager hvervet, 

indtil der kan vælges ny revisor ved næste generalforsamling. Vores revisor Bente Poulsen døde i 

slutningen af oktober 2012.  
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11. Evt.  

Har ikke noteret noget under punktet, men syntes, at kunne huske Birthe havde noget til punktet. 

Tror det var rejsekortet, der blev drøftet under evt. Hvis jeg har glemt noget, må det komme med 

på næste referat. 

 

Vi fik taget gruppe billeder med alle medlemmer. 

 

København den 8. oktober 2012 

Referent Bitt Roig 
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