
Referat af bestyrelsesmøde i Blærekræftforeningen 
Lørdag den 13. november 2021

Sundhedshuset OUH - Odense


Deltagere: Anne Lund, Jan Holm, Frank Reinhold, Ole Busk Jepsen, Leo Hansen, Per Møller 

                  Børge Tamsmark, Jess Steen Hansen. Afbud fra: Lis Møller.


Dagsorden: 

1. Valg af ordstyrer og referent.

2. Meddelelser.

3. Medlemsseminarer: a. Evaluering af sidste afholdte den 11. september 2021.

                                      b. Forslag til næste generalforsamling og seminar 23/24 april 2022.

                                          Herunder emner til oplægsholdere. Jørgen Bjerggård har givet accept

                                          til at deltage med emnet: “ Nyt i kræftforskningen inden for behandling

                                          af blærekræft”.

4.   Regnskab: Herunder status på vores konto i Nordea og medlemssituationen.

5.   Faglige og sociale aktiviteter i 2022.

6.   Fortsat indføringen i “Share Point” v/Jess. Gennemgang af databasen på KB´s hjemmeside.


Referat: 

1.   Valg af ordstyrer og referent. 
      Leo blev valgt som ordstyrer og Jess som referent.


2.   Meddelelser.

      Der var ingen bemærkninger til dette punkt.


3.   Medlemsseminarer. 
      Jan ønskede at ændre tilmeldingsfristen til den 1. marts 2022 under hensyn til hotellet og 

      kontakten 4 uger før omkring endelig antal.

      Beløbet for deltagelse hæves til kr. 400,- pr. person.

      Der var diskussion angående hvilket lokale som stilles til rådighed for afholdelse af seminaret.

      Jan fik til opgave at kontakte hotellet for reservation af det store lokale som vi havde sidst.

      Alternativt kan vi bruge lokalet på 1. sal.


      For mulig oplægsholder og emner havde Anne et forslag. Stina og Kenny som lider af tourette,

      og som hun har oplevet på egen hånd. Anne kunne se det som et godt indslag til aften under-

      holdningen. Stemningen i bestyrelsen var mere at have en anden vinkel på deres sygdom.

      “ Hvordan her det været at leve med den sygdom, og hvilke strategier bruger de for at 

      håndterer de daglige udfordringer”. Anne kontakter dem om det er muligt, og hvad koster det.

      Børge havde også en ide, det kunne være Bente Klarlund overlæge professor Rigshospitalet,

      forsker i motion og sundhed. Børge tager kontakt til Bente Klarlund for mulighed samt pris.


      I forbindelse med aften underholdningen, så ønskede Ole at stoppe med sit musikalske 

      indslag med sang. Det har nu stået på i en årrække og man skal stoppe mens tid er.

      Bestyrelsen var ked af hans beslutning, for vi har alle nydt hans underholdning og de gode   

      sange som skaber en god stemning efter en lang dag.     

      Børge sagde at det var vigtigt med et programpunkt om aften.

      Bestyrelsen spurgte Ole om vi kunne aftale at vi havde et kortere musikalsk indlæg fra ham på

      måske 5 sange i et nyt hæfte efter hans valg. Mindre på og dermed også bedre for ham at 

      kunne nyde aften sammen med os alle.

      Per tilbød sin hjælp med det nye mindre sanghæfte angående opsætning og trykning. 

      Ole følte sig lidt presse, men gav sit endelig ja til denne ændring af hans indsats for aften.


      Udover musikalsk indslag, så var der stemning for at appellere til deltagerne om at komme




     med anekdoter eller anden underholdning gode eller dårlige vittigheder, vi skal bare have 

     lattermusklerne i gang.


     Der var også forslag til et lotto spil trækning af vindere, hvor gevinsterne er merchandise fra 

     nogle af de leverandører som levere vare inden for vores sygdomsområde.

     Leo kontakter Abena - Per OneMed - Børge Tena.


4.  Regnskab: Herunder status på vores konto i Nordea og medlemssituationen. 
     Jan orienterede angående de problemer der har været med at få åbnet vores konto, han er 

     blevet henvist til et utal af afdelinger som nok skulle se på sagen. Nu er det endelig lykkedes

     i det Nordea rod der har været, at få adgang til vores konto.


     Vi har knapt 130 medlemmer og de 120 har betalt.


     Børge sagde at vores konto nr. er rettet på hjemmesiden, og på det udkast for indbydelsen 

     til seminaret.   


     Børge fremlagde den gamle brochure vi har liggende på hospitalerne og som vi sender til nye

     medlemmer. Her er der påtrykt bestyrelsesmedlemmer med tlf. og adresser som ikke er i 

     bestyrelsen mere, og det er jo ikke hensigtmæssigt.


     Der var enighed om at den nye brochure skal være uden indstik for tilmelding med post. Det

     er der jo ingen der bruger mere og med påtryk bestyrelsesmedlemmer som gør indstikket

     forældet ved bestyrelses ændring.

     Et forslag går ud på at indkøbe labels på ark eventuelt hos Inkpro, og så printe disse labels

     i et passende antal til påsætning på den nye brochure. På den måde har vi en bedre flexibilitet

     ved bestyrelses ændringer uden at skulle genoptrykke.


     Michael Nørregård har tilbudt sin hjælp med forslag til opdatering af vores brochure. Børge 

     sender vores brochure og beder ham om at komme med et udkast.


5. Faglige og sociale aktiviteter i 2022. 
    Per orienterede at besøget i “Den gamle by i Århus” med efterfølgende frokost, løber af staben i

    maj måned. Indbydelserne sendes snart ud.


    Børge og Jess planlægger havnerundfart i København med efterfølgende spisning. 

    Udarbejdelse af oplæg til indbydelsen arbejdes der på. Vi forventer at det bliver afholdt ultimo

    august 2022.


    Per orienterede om de “gå hjem møder” der har været afholdt på Skejby, er sat på “stand by”,

    på grund af travlhed på sygehuset.


    I København vil man benytte sig af KB´s sundhedshus for afholdelse af erfa møder. Men pt. er

    der ingen plan for emner og tidspunkt.


6. Indføring i Share Point. 
    Vi fik ikke tid til at gennemgå opsætningen og de fordele der er ved at bruge Share Point. Jess

    vil ved næste bestyrelsesmøde gennemgå databasen på storskærm.


    Men Jess nævnte lige over for bestyrelsen at det er vigtigt at alle i bestyrelsen på sigt, benytter 

    sig af Share Point. Det gælder for mailadresse, lagering af referater, notater og andet relevant

    stof som vedrører Blærekræftforeningen. På den måde har vi et samlet overblik (som også giver 

    bedre sikkerhed) som alle kan tilgå, det gælder både gamle og nye bestyrelsesmedlemmer.


    Problemer med at komme på “Share Point” kontakt IT i KB / Anders Duedahl på tlf.: 35257410.


    Næste bestyrelsesmøde i Odense er den 19. marts 2022.


    jsh/ 17.11.2021



