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Referat af bestyrelsesmøde i Blæreforeningen mandag d. 08. april 2013 

Sundhedscenteret Nørre Allé  45, værelse 2. 

Til stede: 

Børge Tamsmark 

Elsebet Fristed (referant) 

Jan Holm 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden. 

Dagsordenen blev godkendt 

2. Godkendelse og opfølgning af referat fra sidste møde. 

Referatet blev godkendt 

3. Forberedelse af ordinær generalforsamlingen d. 16. april 2013. Herunder bl. a. : 

a: fastlæggelse af budget. 

b: bestyrelsens beretning. 

c: bestyrelsens deltagelse. 

Budget og beretning blev gennemgået. Det var dags dato 9 tilmeldte til generalforsamlingen. Fra 

bestyrelsen deltager alle, undtagen Bitt Roig og Elsebet Fristed 

4. Fastlæggelse af mødet med onkolog Helle Pappot fra Rigshospitalet. 

Helle Pappot har, i sin korrespondance med Bitt Roig givet udtryk for, at hendes mulighed for at deltage 

ved et møde, begrænser sig til den første uge i september eller den første uge i oktober. Da den første 

uge i oktober ligger lige op af seminaret, blev det besluttet at Elsebet kontakter Helle Pappot mhp at få 

en aftale i stand, en aften i den første uge i september. 

5. Samtale om seminar d. 28. sep. kl. 10 – 29. sep. kl. 10 på Park Hotel i Middelfart. 

Udgik da det skal diskuteres efter generalforsamlingen den 16. april. 

6. Økonomisk status herunder status for kontingentindbetaling. 
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Dags dato står der 573.340 kr på kontoen. På en pluskonto der er bundet til den 6. september, står der 

130.000. Der var enighed om, at 500.000 var for stort et beløb at have stående uden rentetilsætning, så 

derfor skal der bindes flere penge, gerne over en tre-årig periode. Endelig beslutning herom træffes ved 

formødet i Århus d. 16. april. 

Indtil videre har 15 medlemmer betalt kontingent. Jan sender rykker ud efter generalforsamlingen. 

7. Hjemmesiden. Web ansvarlig ? 

Det blev foreslået at John Redleff og Elsebet Fristed skulle være web-ansvarlig. Elsebet undersøger, 

hvad det koster at få et betalingsmodul på hjemmesiden. Dette for at lette kontingentbetalingen. 

8. Evt. 

 


