
REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I BLÆREKRÆFTFORENINGEN 

LØRDAG D. 16. januar 2019 

SUNDHEDSHUSET  KLØVERVÆNGET 18,B OUH 

 

Deltagere: Lissy Würtz, Ole Busk-Jepsen, Leo Hansen, Jan Holm, Frank Reinhold og Børge 

Tamsmark. 

 

1. Valg af ordstyrer og referent. Enstemmig valgt –Børge – Leo 

2. Siden sidst – nyt fra bestyrelsen .John Redlef har valgt at trække sig fra bestyrelsen grundet 

uenighed i det forhold, at Blærekræftforeningen støtter op om og giver faglige input til en 

kræftkonference 2019 arrangeret af medicinalfirmaet Roche. Konferencen finder sted på Børsen 

okt. 2019. Der er i ”aftalen”  ikke involveret økonomi.  

Efterfølgende har suppleant Lars Bloch også valgt at trække sig fra bestyrelsen. 

Suppleant Frank Reinholdt indgår som fuldgyldigt medlem af bestyrelsen. 

 

Blærekræftforeningen har over for Kræftens Bekæmpelse anbefalet, at der gives økonomisk støtte 

til et forskningsprojekt under ledelse af prof. Jørgen Bjergaard Jensen, Skejby Sygehus. 

Forskningsprojektet går i korthed ud på at undersøge mulighederne for, at det i forbindelse med 

blærekræft ikke altid er nødvendigt at fjerne blæren, da blærekræften kan være elimineret i 

forbindelse med den kemoterapi som gives inden der foretages operation med fjernelse af blære til 

følge. 

 

Finpudsning af program for seminariet d. 27. april 2019.  
Ingen væsentlige ændringer af programmet. Dog arbejdes der på at få lov til på seminariet at vise 

DR´s indslag fra sundhedsmagasinet om OUH´s forsøg med ved hjælp af stamceller fra eget 

fedtvæv at afhjælpe impotens. Ole vil undersøge mulighederne hos DR/sundhedsmagasinet . 

Tilmeldingsfrist og betaling rettes til 01. marts 2019. 

I skrivende stund er der tilmeldt 44 personer. 

 

Dagsorden for ordinær generalforsamling, herunder valg af kommende bestyrelse.  
Generalforsamlingen er varslet med mindst 5 uger frist. Inden generalforsamlingen udsendes 

dagsorden og bestyrelsens beretning. 

Valg:  

Formand: Børge er på valg, er indstillet på at tage endnu en tørn og genopstiller. 

Kasserer: Jan genopstiller. 

Bestyrelse:  

Lissy (ikke på valg) 

Leo på valg men genopstiller. 

Ole på valg men genopstiller. 

Frank stiller op til bestyrelsen. 

Der skal vælges yderligere et bestyrelsesmedlem og 2 suppleanter. 

 

5. Afklaring af faglig sparring til Kræftkonference 2019 arrangeret af medicinalfirmate Roche. 

På en forespørgsel til KB fra kræftpatientforeningerne, Brystkræft, KIU (æggestokkræft) og 

Blærekræftforeningen gives der bl.a.  

følgende svar: 

 
Generelt kan I som patientforening deltage i og bidrage til alle typer af møder, herunder også møder arrangeret af 

medicinalindustrien.  



Deltagelse i sådanne møder kan ikke betragtes af som økonomisk støtte. 

Jeres gratis deltagelse i konferencen skal heller ikke betragtes som økonomisk støtte(og dermed ikke medregnes i de 5 pct.) 

fordi I hat haft en faglig rolle i konferencen- både i planlægning og eventuelt som oplægsholdere. 

 

Bestyrelsen fastholder sin tidligere beslutning om at deltage i konferencen. 

 

Økonomi og medlemstal v/ Jan. 

Jan fremlagde Regnskab og budget for 2018. Der er bl. a. afsat økonomi til et arrangement vest og 

øst for Storebælt. Budgetrammen er sat til max. 250 pr. person med en samlet udgift på max 7500 

kr. . 

Med en enkelt rettelse blev både regnskab og budget godkendt af bestyrelsen og vil blive fermlagt i 

forbindelse med ordinær generalforsamling i april. 

 

Blærekræftforeningens værdigrundlag , vision og mission. 

Leo havde udarbejdet og uddelte et flot oplæg som blev behandlet. Man enedes om at fremlægge 

oplægget ved kommende generalforsamling og herefter lægge det på foreningens hjemmesidde. 

 

Folkemødet på Bornholm. 

Der var ikke tilslutning til, at Blærekræftforeningen deltog i folkemødet med flere personer. Børge 

deltager som privatperson i folkemødet og fik tilslutning til, at han i den udstrækning han havde 

mulighed for det repræsenterede blærekræftf. i aktiviteter, som KB arrangerede. 

 

Invitation til deltagelse i den norske blærekræftforenings årsmøde. 

Invitationen dækkede hotelophold og rejseudgifter fra lufthavnen i Oslo. Frank tilkendegav, at han 

måske havde mulighed for at deltage. Børge skriver til den norske blærekræftf. og siger tak for 

invitationen . 

 

Eventuelt. 

På opfordring af Lissi gav bestyrelsen tilslutning til, at hun ansøgte medico virksomheden Coloplast  

om en tilskud til foreningens  seminar i april. Bestyrelsen gav tilslutning til at der ansøgtes om et 

beløb på kr. 25.000 kr. 

 

Vedr. sommerarrangement i Jylland: Ole forsøger at placere arrangementet i Sønderjylland. Giver 

besked inden 1.marts. skulle det ikke lykkes overtager Lissi og Leo arrangementet. 

På Sjælland står Jan og Børge for planlægningen. 

 

Tak til Frank for lån af lokale og servering af fynsk brunsvigerkage og kaffe/te. 

 

Næste møde finder sted umiddelbart efter generalforsamlingen d. 28. april 2019  

 

 

 

 

 

 

 

   


