
 

 

 

 

 

Referat fra bestyrelsesmøde i Blæreforeningen torsdag d. 30. jan. 2014 

 

kl. 16.00 – 19.30 i Sundhedscentret, Nørre Allé 45 
 

 

 

Tilstede : 

Børge Tamsmark 

Bitt Roig 

Jan Holm 

Birthe Møller Nielsen 

John Redlef (fra den jyske bestyrelse) 

Hanne Paarup Christensen (referent) 

 

Afbud: 

Elsebet Fristed 

 

 

Dagsorden: 

 

1.  Godkendelse af dagsorden 

 

Dagsorden blev godkendt med den tilføjelse at opdeling i relevante medlemsgrupper skulle drøftes 

under punkt. evt. 

 

2.  Godkendelse og opfølgning af referat fra sidste møde 

 

Referatet blev godkendt med den bemærkning at Bitt´s oplæg til brev til kontaktpersoner vil blive 

lavet hurtigst muligt. 

 

3.  Meddelelser 

 

Børge orienterede om at der fra hospitaler er stor efterspørgsel efter pjecen, bl.a. Næstved, som skal 

til at tage onkologiske patienter hjem. 

Desuden orienterede Børge om hans deltagelse i møde hos Onkologisk Forening d. 6. marts, hvor 

han vil orienterer om Blæreforeningen og dens arbejde. Inden da vil han skrive til medlemmerne, 

for at høre om evt. erfaringer med kemo eller hvad der kunne gøres bedre i behandlingen. 

 

Birthe orienterede fra den jyske afdeling: Der er planlagt møde på Randers Sygehus d. 3. marts om 

forebyggelse af inkontinens. Der er lokalt gjort gode erfaringer med forebyggelse og sparet mange 

penge på hjælpemidler. 

Der planlagt heldagsmøde hos Hardam d. 3. april. 

Generalforsamling på Skejby Sygehus d. 28. april. 



John supplerede med at fortælle om arbejdet med Skolen på Skejby. Skolens formål vil være: 

”Formålet med undervisningen er at give en person/borger, som er blevet operativt behandlet 

(Cystektomi) for blærekræft på AUH urinkirugisk afd. K bedre muligheder for at leve med følgerne 

af behandlingen/få en bedre langsigtet rehabilitering.” Cystektomiskolen er et kursus tænkt som et 

tilbud, der afvikles 4 gange om året. Blæreforeningens jyske afdeling er og vil være inddraget. 

John oplyste at man endvidere arbejder med at arrangere et møde om rejsningsproblemer i Ålborg i 

samarbejde med PROPA. 

 

4.  Forberedelse af Folkemødet på Bornholm. Herunder forslag til T-shirt med logo. Børge  

     medbringer brochure 

 

Der er bestilt 5 hytter. Færgebilletter er også bestilt. Afgang fra Ystad 11.juni kl. 12.30. 

Sjællænderne afgang fra Rønne d. 15. juni kl. 14.30. Jyderne afgang d. 16. juni kl. 10.20. 

Økonomi: Transport og hytter ca. kr. 20.000.  Forplejning sørger vi selv for. Fordeling aftales på 

næste møde. 

 

Da vi ikke har fået nogen stand, blev vi enige om at fordele os 2 og 2 til de relevante møder. Vi vil 

forberede spørgsmål. Desuden vil vi prøve at komme i snak med relevante personer, f.eks. 

regionsrådsformand Bent Hansen, andre politikere, journalister og fagpersoner.. Målet med 

deltagelsen må være at få gjort opmærksom på foreningen og skabt kontakter. 

 

For at skabe opmærksomhed på foreningen besluttede vi at deltagerne skal udstyres med T-shirts, 

caps og gymnastikposer (til vores pjece m.v.) – gule med vores logo i sort. Jan og John sørger for 

tilbud. For at gøre det billigst muligt for foreningen vil Børge forhøre om KB evt. vil give et tilskud, 

mod at få deres logo på (det sidste er referentens forslag). Endelig afklaring på bestyrelsesmødet d. 

12.03. 

 

Der blev aftalt planlægningsmøde mandag d. 19. maj kl. 16.00.  

 

5.  Forslag til hvad ”Knæk Cancer” millionerne (143 mill.) skal anvendes til. 

 

Børge, som deltager i Patientforeningsmødet d. 6.02, efterlyste forslag til hvordan puljen kunne 

anvendes. 

- uddannelse af frivillige i patientforeningerne, målrettet de forskellige områder (John) 

- arbejde med hurtig diagnosticering (Birthe) 

- arbejde på sikre at praktiserende læger bliver mere opmærksomme på at stille diagnoser 

omkring blærekræft, herunder også at kvinder kan blive ramt (Bitt) 

- at KB bruger patientforeningerne i reklamer (markedsføring) 

- pulje til ansøgninger om ophold på Dallund  

Børge vil på Patientforeningsmødet orientere om vores deltagelse i Folkemødet, om det afholdte 

seminar og om patientskolen på Skejby.  

 

6.  Økonomisk status pr. dato 

 

Jan gennemgik det omdelte årsregnskab for 2013, som vil blive forelagt på generalforsamlingen. 

Bestyrelsen indstillede det foreliggende til godkendelse på generalforsamlingen. 

Jan fremlægger budgetforslag på næste møde. 

Saldo på konto d.d. kr. 285.000 og på den bundne opsparing er der kr. 500.000. 



Der er 93 betalende medlemmer. 

 

 7.  Hvis tid gives: Forestående generalforsamling. Herunder dirigent, bestyrelsens beretning, 

regnskabsaflæggelse, evt. forslag fra bestyrelsen, fastlæggelse af kontingent, evt. ændringer af 

vedtægter, valg, bespisning og tilmelding. 

 

Indkaldelse og dagsorden til generalforsamlingen onsdag d. 23. april udsendes ca. 1. marts (5 uger 

før, jfr. vedtægterne). Formanden indkalder og kasserer modtager tilmeldinger. 

Dirigent: Børge forespørger Carsten Elgstrøm. 

Der serveres Smørrebrød kl. 18. 

Generalforsamling starter kl.19. 

Der foreslås uændret kontingent. 

Alle genopstiller. 

Ingen forslag om vedtægtsændringer og uændret kontingent. 

I forlængelse af generalforsamlingen afholdes medlemsmøde om ”Kost og Kræft”. Børge kontakter 

klinisk diætist Gitte Ploug Balling. 

 

8.  Eventuelt 

 

Der blev drøftet om bestyrelsen skulle lave nogle tiltag på den internationale blæredag d. 3. maj 

2014. Der var overvejelser om vi skulle stå på Rådhuspladserne i Aarhus og København. Børge 

hører hos KB, om hvordan bestyrelsen evt. kunne gøre noget for at markere dagen. Sættes på 

dagsorden til næste møde. 

Jan efterlyste mødeaktivitet på Sjælland. Jan opfordredes til at tage kontakt til hjælpemiddelsfirmaet 

”Medical Care” i Brøndby med henblik på at etablere et møde for medlemmerne tilsvarende mødet 

hos Hardam i Jylland. 

  

   

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


