
 
 

     Billund 22.08.2016 

 

 

 

Referat fra bestyrelsesmødet den 21.08.2016 kl. 10.30 - 16.00 i DGI byen, Tietgensgade 65,  

1704 København V. 

 

Velkomst ved formand Kaja Schmidt. 

 

Dagsorden: 

 

1. Valg af ordstyrer. 

Ingelise Kvist foreslået og valgt. 

 

2. Godkendelse af dagsorden. 

Dagsordenen godkendt med den tilføjelse at aktiviteter 2017 indgår under pkt. 4. 

 

3. Erfaringsrunde kort. 

Uden for referat. 

 

4. Orientering, kort status v/formand./ Kaja 

Bibi oplyste om referat fra GMAN -  møde i København juni 2016 kommer i bladet nov.. 

EMP underskrift (TAKEDA) samarbejde  behandles under pkt. 10. 

               A-G deltager i sympositum (AMGEN) 22.11.2016 omhandlende livskvalitet. 

               Kaja orienterede om: 

                      Været til evalueringsmøde efter folkemødet på Bornholm sammen med Hans Aage og Ingelise. 

 Lancering af bog i Vejle 1. sep. 2016.  

Over 80 tilmeldte på nuværende tidspunkt. 

DMF får 300 stk. af bogen ”Da kræft ændrede mit liv – ukendt og usynlig”. 

 Samtaleskemaerne/værktøj. 

Færdige + video, der søges om økonomi  til distribution (Janssen) sendes ud med bladet 

November 2017. 

 Møde KB 8. august 2016. 

I mødet deltog Kaja, Kirsten og Ove. DMF fremlagde de ønsker vi havde til KB og der var positiv 

respons.  

Oplysning om at der kan søges  til både almindelig og specifik bistand. 

 Tovholdermøde (bestyrelsesmedlemmers deltagelse?) 



Tovholdermødet den 4. og 5. 11.2017 – bestyrelsen deltager. 

 Pårørendedag 1. oktober 2016. 

11 tilmeldte. Rikke laver nye opslag på hjemmeside og facebook. Bibi sender informationen ud 

til alle tovholderne.  

 Udvidede netværksmøder kontra temadage. 

Afventer erfaringer fra udvidet netværksmøde på Sjælland. 

Aktiviteter 2017: 

Konference og generalforsamling marts 2017 

2 x 2 dages tovholdermøde 

4 – 6 netværksmøder 

Seminar 

Pårørendedag 

Besøg hæm. afd. 

Folkemøde Bornholm 

DVD om myelomatose UDGÅR 

 

5. Økonomi og budget. /A – G 

Regnskab og budget gennemgået. Udgifter svarer til det udarbejdede budget. 

Efter portoforhøjelse drøftet udgift vedr. udsendelse af blad. Enige om at der max. må være 36 

sider af hensyn til vægt (50 g). 

Forslag om kun 3 udgivelser pr. år. Intet vedtaget. 

Aftalt at kontaktpersonerne søger om sponsorater hos ”deres” firmaer. 

Canadapamflet til praktiserende læger. Bibi arbejder videre med emnet 

 

6. Arbejdsplan Seminar 27.10.2016 (opgaver bestyrelsen). /Kaja og Bibi. 

Intern arbejdsfordeling (lukket punkt) 

 

7. Konferencen 10 – 12 marts 2017. (status)/ Michael, Ingelise og Rikke. 

Program under udarbejdelse – ingen aftaler indgået med fagpersoner eller oplægsholdere. 

 

8. Program besøg hæm. afd. Aalborg og Århus. /Kaja. 

Besøg Århus 20.09.2016 Kaja sørger for spørgsmål til afd. 

Kaja rykker Aalborg for svar. 

 

9. Folkemøde 2017?/Kaja. 

Hans Aage refererede fra Folkemødet og henviste til omtalen i bladet. 

Kun fået positive tilbagemeldinger. 

Undgå at medicinalfirmaer står som arrangør i fremtiden af hensyn til lægernes deltagelse i 

folkemødet. Sponsor orienteres. 

Deltager i konference om folkemødet den 16.11.2016 

DMF deltager i folkemødet 2017 med 2 bestyrelsesmedlemmer i 2 dage. DMF betaler transport og 

ophold. 

 



10. Lukket punkt 

 

11. Eventuelt. 

Hans Aage deltager i møde med patientstøttegruppe. 

Video: Bloddonorforeningen til hjemmeside. 

 

 

Referat Ove N. 

 

 


