
d. 25. juni 2017. 
 
Referat af bestyrelsesmøde d. 24.06.2017 afholdt i Kolding, Hylkedalsparken 34. 
 
Mødedeltagere: Lissy Würtz, Ole Busk-Jepsen, Leo Hansen, John Redlef og Børge Tamsmark. 
 
Dagsorden: 

1. Konstituering af bestyrelsen: 
Næstformand: John Redlef 
Kasserer:         Jan Holm 
Sekretær:         Sekretæropgaver (bl.a. referatskrivning) løses ad hoc. 
Formand:         Børge Tamsmark (generalforsamlingsvalgt) 

       
2. Opfølgning på generalforsamling-gennemgang af referat: 

Ingen yderligere tilføjelser til referatet. 
 

3. Fastsættelse af dato for næste års Seminar/generalforsamling. 
14. og 15. april 2018 (uge 15). Det blev besluttet at afholde seminar og generalf. i 
Middelfart på Park Hotel. Alternativ: hotel Trinity ved den gamle Lillebæltsbro. 

 
4. Fremlæggelse af regnskab for ”Danske Kræftpatienter” – Børge. 

Danske kræftpatienter er startet på initiativ af lungekræftforeningen og Lyle 
(patientforeningen for Lymfekræft og Leukæmi). Foreningen blev primært startet med 
henblik på at arbejde for at Kræftplan IV fik et indhold, som primært var patientorienteret 
(patienten i centrum), hvilket er lykkedes. 
Udgifterne til annoncering og konsulenthjælp med denne opgave er alene sponsoreret af 
medicinalindustrien, hvilket der i regnskaberne ikke er lagt skjul på. 
Blærekræftforeningens bestyrelse fandt at afhængigheden af medicinalindustrien med disse 
sponsorater, var langt overskredet. 
Bestyrelsen besluttede, at Blærekræftforeningen ikke længere kunne bakke op om Danske 
Kræftpatienter. Vores logo fjernes i overensstemmelse hermed fra Danske Kræftforeningers 
hjemmeside. 

 
5. Hvad vil denne bestyrelse? – Hvor vil vi hen og hvordan vil vi arbejde? 

Bestyrelsen bakker forsat op om foreningens formål som beskrevet i vedtægterne. Ud over 
arrangementer med et mere fagligt indhold, vil der også blive lagt vægt på arrangementer 
med et mere socialt indhold. Begge typer af arrangementer dækker over det som mange 
medlemmer ønsker nemlig erfaringsudveksling, at kunne tale med andre i samme situation 
som en selv. Det blev pointeret, at Blærekræftforeningen ikke skulle sygeliggøre 
medlemmerne, hvoraf mange heldigvis ikke føler sig syge, men i stedet lægge vægt på de 
positive sider ved at være kommet helt e. delvist igennem ens kræftforløb. 
Det blev besluttet, af prøve at lave et socialt arrangement i øst (Jan og Børge) og vest (Lissy 
og Leo) med et rammebeløb på kr. 7.500 ved min. 20 deltagere.  
Arrangementerne annonceres på Facebook og hjemmesiden. 

 
 6.  Foreningen er inviteret til at underskrive en ny samarbejdsaftale med Kræftens bekæmpelse     
      (KB) 



d. 23. august. Samarbejdsaftalen indeholder bl.a. en bestemmelse om at foreningen ikke må 
modtage sponsorstøtte fra medicinalindustrien som udgør et beløb større end 5 pct. af 
foreningens samlede indtægter. 
Især de 5 pct. har der blandt de 22 patientforeninger, været stor debat om.  
Bestyrelsen besluttede at Blærekræftforeningen tilsluttede sig samarbejdsaftale. Aftalen vil 
blive lagt på foreningens hjemmeside, når den er underskrevet. 

 
7 Blærekræftforeningens hjemmeside under KB. 

Besøgstallet på hjemmesiden er lavt. Der gøres en indsats for at holde gøre hjemmesiden 
mere spændende og hele tiden holde den ajour med foreningens virke. 

        
8. Tilbud om foredrag fra KB.  

Rækken af foredrag som bl.a. var: Rehabilitering, palliation, senfølger og alternativ 
behandling blev fremlagt. Det overvejes om et eller to af foredragene kan indgå i det 
kommende seminar. 

9. Medlemstal og økonomi:  
Foreningen har pr. dato 117 medlemmer. Foreningens formue er kr. 538.564. Formuen 
bygger hovedsagelig på arv modtaget tilbage i 2014. 

 
10. Næste møde: 

Næste møde er fastsat til d 15. sep. kl. 15.00. Det blev besluttet at invitere suppleanterne Jan 
Hansen og Lars Bloch med til næste møde. Mødestedet er Kolding, hvor John gerne lægger 
hus til. 
 

11. Eventuelt. 
Leo Hansen vil gerne revidere foreningens pjece. Det forsøges at få KB til at forestå 
genoptrykningen. 
Børge og John er indtrådt i fagudvalget under Medicinrådet, som repræsentanter for 
blærekræftpatienter. 
 
Tak til Lone og John for at afholde mødet under gode og hyggelige rammer. 
 
Ref.  Børge. 
 


