
Dansk Myelomatoseforening. 

 

Referat af bestyrelsesmøde afholdt 10. og 11. april 2015 i Nyborg. 

 

I mødet deltog: Kaja, Kirsten. Bibi, Anne- Grete, Rikke, Hans Aage, John, Ingelise og Ove. 

 

Velkomst ved formanden med ønsket om et godt samarbejde i den nye bestyrelse. 

 

Dirigent . Kirsten foreslået og valgt.  

 

Referent. Ove foreslået og valgt . 

 

Evaluering konference 
Bibi gennemgik evalueringen fra konferencen. Der var overvejende positive tilbagemeldinger. Erfaringerne 

bruges ved næste konference. 

 

Bestyrelsens aktiviteter 
Kaja om bestyrelsens nuværende aktiviteter: 

Ambassadørprojekt med Amgen. John og Aage deltager sammen med Ole. Kaja orienterer Amgen. 

Folkemødet på Bornholm 2015. John deltager. 

Bestyrelsens adresse og telefon omstilles til Kaja.  Anne -Grete har omstillingskode. Rikke foreslog at 

undersøge mulighederne for at få en automatisk svarer på nummeret, der så henviser til 

www.myelomatose.dk, hvor bestyrelsens telefon numre findes. 

 

Bladet 
Anne-Grete anmoder Ole om at sende matrix på bladets for og bagside.  

Ingelise med i redaktionen. 

Kaja redigerer  i afskedstalen til Ole inden den sættes i bladet. 

Redaktionen modtager gerne pårørendehistorier og relevante boganmeldelser. 

Seminar efterår afholdes 23. ell. 30. oktober. Forventes afholdt i Odense. Program kommer fra Bibi og AG. 

 

Håndbog og folder 
Kirsten, Kaja, Ole og Ingelise følger op på revision af Håndbog og Folder. Udkast kommer. 

Bibi reviderer  den del der vedrører netværk. 

 

Netværk og tovholder 
Bibi orienterede om netværk og tovholderfunktionen. Der var flere forslag om, hvordan der kunne 

etableres netværk i de områder, der ikke har et. F.eks. Midtjylland. 

Blodcancer måned (september) Bibi, Anne-Grete og Ole deltager i møder med Janssen-Cilag A/S . 

 

Kræftens bekæmpelse 

http://www.myelomatose.dk/


Kaja deltager i kvartalsmøder med Kræftens Bekæmpelse. Alle vil for eftertiden modtage invitation og kan 

deltage.  

Seneste møde omhandlede kontrolforløb ud til de praktiserende læge.  Overlæge Niels Abildgaard skrive 

om dette i bladet.   

 

Bibi oplyste at KB har tilbud om relevante kurser og at disse er gratis. 

Kaja meddeler formandsskifte til diverse patientforeninger. 

 

Nordisk og internationalt samarbejde 
Bibi orienterede om det internationale samarbejde. Anne-Grete og Bibi fortsætter. 

 

Økonomi 
Anne-Grete gav kort orientering om status på økonomien.  

Anne-Grete og Bibi fortsætter året ud med ansøgninger om sponsorater. 

 

Arbejdsfordeling  
Arbejdsfordeling m.m. Rikke udarbejder IT værktøj til hvem gør hvad, hvornår. 

Bibi opdaterer møder og arrangementer 2015. (kalender) 

Ove udarbejder udkast til rettelser vedr. forretningsorden .  

Der skal ses på vedtægternes § 9.1 vedr. suppleanters stemme berettigelse?? Næste møde. 

 

Mailsytem m.m. 
Rikke ”rydder” op i mailsystem, ansøger om licencer og opretter bestyrelsen som brugere. Bestyrelsen 

undervises på næste møde i brugen af systemet.  

 

Pårørendeprojekt 
Rikke arbejder på projekt for pårørende. Bestyrelsen orienteres når det bliver mere konkret. 

 

Netværkskoordinator og facebook 
Kirsten suppleant som netværkskoordinator. 

Bibi og Kirsten adm. facebook. 

 

Bibi.  Forslag om at Bestyrelsen er med én dag på efterårets tovholdermøde. 

 

Hvis der modtages klager fra medlemmer ang. behandling, skal de henvises til patientvejlederkontoret. 

DMF går ikke ind i klagesager. 

 

Forslag 
Forslag om at bestyrelsen besøger relevante sygehuse engang i fremtiden – evt. i forbindelse med 

bestyrelsesmøder. 



Ingelise undersøger sygehusenes holdning til at vi som forening ønsker at besøge dem af hensyn til, 

hvordan vi som forening  orienterer vores medlemmer. 

 

Forslag til næste bestyrelsesmødes dagsorden sendes til formanden. 

 

God mødedisciplin 
Ove anbefalede at der holdes en god mødedisciplin med 

Begræns talestrøm og giv plads til øvrige 

Hold dagsorden 

Pas på tiden 

Stop op og rekapitulere 

Hvad blev vi enige om. 

 

 

Billund den 13. april 

Ove N. 

 

 


