Lidt information fra bestyrelsen i Blærekræftforeningen Jylland.

Allerførst godt Nytår til alle medlemmer i Blærekræftforeningen fra bestyrelsen i Jylland. Vi har holdt årets
første bestyrelsesmøde, som samtidigt var et strategi og planlægningsmøde.
Vi havde valgt at afsætte nogle dage, som vi tilbragte i Klitmøller, hvor vi havde indkvarteret os i et lækkert
sommerhus fra tirsdag til fredag. Det gav os nogle gode og meget produktive dage, hvor vi fik lagt planer for
det år vi er startet på. For god ordens skyld skal det lige oplyses, at det ikke var ferie på foreningens
regning, da samtlige omkostninger ved turen er afholdt af bestyrelsens medlemmer – bare lige for at ingen
får en forkert opfattelse af turen!
Året kommer i store træk til at se sådan ud:


Februar – holdes første arrangement, som er Erfamøde om mænds rejsningsproblemer efter
operation for blærekræft. Mødet afholdes i Ålborg d. 26. og invitationen kommer snart ud.



April – er der generalforsamling i Blærekræftforeningen Jylland, som afholdes på Skejby
Universitetshospital d. 22. april – og samme dag umiddelbart inden afholdes generalforsamlingen i
Hovedforeningen samme sted – hvor også medlemmerne i den jyske afdeling er velkomne og
stemmeberettigede.



Juni - arbejdes der på en naturoplevelse i det jyske, i stil med turen til Lille Vildmose. Når vi har
mere information lægges det på hjemmesiden.



September – afholder vi igen i 2015 et seminar, som finder sted d. 26. og 27. september, hvor vi
arbejder på at kunne mødes i Kolding.



November – her arbejder vi på at lave et arrangement i den sydlige del af Jylland, hvor vi forventer
at afholde et Erfamøde.

Vi ser frem til at møde jer til et eller flere af arrangementerne(gerne til alle!) i løbet af året. Indtil da vil vi
ønske jer et godt helbred og et rigtig godt 2015.
Bestyrelsen Jylland.

