Referat af bestyrelsesmøde i Blærekræftforeningen
Lørdag den 19. marts 2022
Sundhedshuset OUH - Odense
Deltagere: Anna Lund, Jan Holm, Frank Reinhold, Leo Hansen, Per Møller
Børge Tamsmark, Jess Steen Hansen, Lis Møller ( Ole Busk Jepsen har meldt sig ud).
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kandidatliste til bestyrelsenmødet 24. april 2022.
Seminar 2022. Færdiggørelse af program. Deltager antal m.m.
Sommerens sociale arrangementer.
Regnskab og budget.
Faglige og sociale aktiviteter i 2022.
PhotoCure.
Evt.

Referat:
Leo blev valgt som ordstyrer og Jess som referent.
1.

Kandidatliste til bestyrelsesmødet 24. april 2022
Børge Tamsmark modtager ikke genvalg.
Ole Busk Jepsen har meldt sig ud.
Anna Lund stiller op.
Forslag: Hanne Damkjær, Birthe Møller Nielsen, Wilhelm Schultz, de vil blive kontaktet.
Forslag til afholdelse af bestyrelsesmøde fredag på Hotel Park. Oplæg omkring Foreningens
Formål jvf. vedtægter, samt diverse opgaver i forbindelse med seminaret.
Mødetid: 18.30 - spisning
Mødet starter 19.30

2.

Seminar 2022. Færdiggørelse af program. Deltagere antal m.m.
Antal deltager til seminaret er på nuværende tidspunkt 53 personer.
Program for kl. 20.00 - 21.30:
Der er forslag på at afvikle et amerikansk lotteri, Jan køber lodder, 5 serier med 5 forskellige
farver.
Lis og Per samt Jess kommer med nogle sponsor gaver. Foreningen har fået doneret et beløb
og en del af de penge går til præmier til lotteriet.
10. stk. chokolade/ka e - 10. stk. 2 . vin. max pris pr. stk. kr. 100,- som Jess sørger for.
Der var enighed om af lodderne skal koste kr. 5,- stk. =
Jess nder 2 sange frem til aften, og sender dem til Per for opsætning/print.
Jan undersøger med Park Hotel omkring noget musik til aften.
Bar opstilles med Øl - vand - vin efter aftale.
Opsamling på antal af lotteripræmier, afklares fredag aften til bestyrelsesmødet.

fl

Regnskab og budget.
Jan fremlagde og gennemgik regnskab og budget enstemmigt godkendt.
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4.

5.

Faglige og sociale aktiviteter i 2022.
Corona har begrænset vores aktiviteter i den forgående periode. Per har ytte besøget i Den
Gamle By i Århus og efterfølgende spisning til september, indbydelser kommer snart ud.
Børge og Jess planlægger at afholde deres havnerundfart med efter efterfølgende spisning
på Restaurant Gilleleje i Nyhavn, medio juli. Indbydelserne kommer snart ud.

6.

Photo-Cure
Børge orienterede om rmaet Photo-Cure som giver et blåt lys som bruges i forbindelse med
undersøgelse af blæren.
En fra Photo-Cure deltager i seminaret, og vil give en orientering omkring produktet inden vi
går til erfaringsudvekslingen i grupperne.

7.

Eventuelt.
Børge spurgte ind til om der var nogle forslag til ansøgningen om penge fra ekstra puljen.
Det var der ikke, men samtidig var der enighed om at søge kr. 4.000,- som det koster os
at have videncenterchef overlæge, ph.d Ane Bonnerup fra Rehpa, til at fortælle om
rehabilitering og palliation efter kræftbehandling.
I forbindelse med tilretning af vores 4 siden folder, var der enighed om at få fat i materialet.
Jess kontakter Heidemans Gra sk for at få udleveret PDF len, og sender den til Per.
Per fortalte at Stibo gerne vil trykke den gratis. Per kontakter sine kontakter hos Stibo for
denne mulighed. Antal stk. 5.000.
I forbindelse med Ole´s fratrædelse fra bestyrelsen og udmeldelse, så var enighed om at vi
sender en kurv med tak for hans indsats i bestyrelsen, og ikke mindst hans musikalske
underholdning med fællessang på weekend seminarerne i gennem mange år. Samt ønsker
ham alt godt i tiden fremover.
Jan sørger for køb af kurv med medfølgende kort.
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