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Bestyrelsesmøde den 19 maj 2014 Sundhedshuset København. 

 

Tilstede: Birthe og John fra Jyllandsafdelingen, Jan, Hanne, Birgit og Bitt  

Afbud:    Elsebeth og Børge 

Bestyrelsen byder vores nye medlem Birgit Søndergaard velkommen. 

 1. Valg af referent.  

       Bitt er referent 

Ad 2. Folkemødet på Bornholm  

Birthe udleverede beviser til 3 hytter til Jan og Hanne. Birthe har beviserne til jyderne. John og Lone   

kører i egen bil og har diverse proviant med. Birthe kører med Lars og Bente. Lars, Bente og Birthe 

samler mig op i Kastrup, første rundkørsel efter terminalafkørslerne ved Mac Donald. Hanne og 

hendes mand kører med Jan, som samler mig op hjemme hos mig, da jeg skal have trøjer, caps og 

skoposer med.  

Husk at medbringe sengelinned, (ved sovepose medbring lagen og hovedpude,) brochure og 

evt.spørgsmål til events og politikere på Bornholm. Vi kan planlægge hver aften, hvilke events vi skal 

deltage i den følgende dag.  John udleverede en oversigt over aktiviteterne på folkemødet de enkelte 

dage. Giver et godt overblik over hvilke events, der er relevante at deltage i.  

Ad 3. Redigering af brochure 

Vi skal have trykt ny brochure, inden den går i trykken, skal den redigeres en smule. Bestyrelsen er 

enige om at ændre foreningens navn til Blærekræft Foreningen. Birthe har kigget på det juridiske i en 

sådan ændring. Da der er kun tale om en præcisering af foreningens navn, er det et 

bestyrelsesanliggende. Jan står for redigeringen og bestilling af brochuren. Konceptet bliver som det 

er udarbejdet af John, dog med den ændring, at det kommer til at hedde formål i stedet for mission, 

samt navne på den nye bestyrelse.  

( Dette var aftalen på mødet, siden kom der et efterskrift fra John og efterfølgende et fra Bitt som alle 

har fået og læs ang. brug af ordene mission og formål  samt brug af John koncept) 

John vil undersøge om vi kan ændre foreningens navn på hjemmesiden, hvis det kan lade sig gøre 

bestiller vi 5000 eksemplarer med navnet Blærekræft Foreningen. Hvis ikke skal der kun bestilles 

1000 med navnet Blærerforeningen. Vi bibeholder indstikket med bestyrelsens navne i den 

redigerede udgave af brochuren.  
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( Siden mødet er det blevet afklaret, at vi godt kan ændre navnet til Blærekræft Foreningen på 

hjemmesiden også) 

Ad. 4. Seminar i Middelfart. 

Birthe havde lavet et udkast til indbydelsen til seminaret den 27. og 28. sep. 2014. Birthes forslag 

blev godkendt bortset fra nogle småjusteringer. Prisen er i år hævet med 50 kr. pr. person, da den er 

hævet med 100 kr. for opholdet pr. person. Blærerforeningen dækker ekstraudgiften. Ændringerne 

ser sådan ud: 

- Højeste ekspertise inden for blærekræft slettes. 

- De to linier der starter med deltagelse…. slettes, og der kommer til at stå: For medlemmer 

betales der et tilmeldingsgebyr på 250 kr. pr person.  

- Ændring af lørdagens punkt fra kl. 10 - 12. Der skal stå Oplæg fra Blærekræft Foreningen, og 

erfaringsudveksling i mindre grupper 

- Under søndagens kulturelle indslag skal der stå: Besøg på keramisk værksted. 

 

Birthe laver de småjuteringer der blev vedtaget og giver den videre til Jan, som sender den ud til 

medlemmerne omkring den 15. juni 2014. 

 

Ad 5. Optag af artikler fra Raskbladet på hjemmesiden. 

Carsten har rettet henvendelse til foreningen om vi vil indsætte 2 artikler på foreningens 

hjemmeside. Da artiklerne er reklame for firmaer der producerer produkter/ hjælpemidler til bla. 

stomipatienter, var bestyrelse enig om, at vi ikke skal have reklamer på hjemmesiden, heller ikke i 

form af artikler, hvilket i øvrigt er i aftale med K. B. 

Ad 6. Næste møde. 

           Næste møde bliver i Odense den 30. aug. Kl 10 – 16 i Kræftens bekæmpelses hus. Husk at bestille tid!  

           Fremtidige møder holdes på en lørdag og evt. skiftevis Odense/ København eller Aarhus.   

Referent Bitt             

           

  

             

  


