
Referat fra online bestyrelsesmøde 11. august 2022 

Dato | tidspunkt 11. august kl. 17.30 – 19-30 online | Møde åbnet af formand Carsten Levin 

Ordstyrer Hanne Gulløv Referent Hanne Gulløv 

Fremmødte 

Carsten Levin, Lisbeth Egeskov, Hanne Gulløv, Annette Jakobsen, Lene Moe, Merete Andersen, Gert 

Poulsen, Jesper Helmer, Meinhardt Jakobsen, Kaj Birch Hansen 

Fraværende 

Marie Springer, Gitte Andersen 

Velkomst 

Formanden bød velkommen til dette bestyrelsesmøde nr. 5 og fortæller at der har været meget stille på 

formandens kontor og telefon hen over sommeren. Dem som har ringet har hovedsageligt være ny 

diagnosticerede patienter. 

Godkendelse af dagsorden for dette møde og referat fra bestyrelsesmøde nr. 3 

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 4 online den 24. juni blev godkendt.   

Dagsorden blev godkendt uden bemærkninger. 

Orientering – nyt fra verden omkring os 

Foreningens deltagelse i arrangementer: 

Foreningen følger med i hvad der rør sig i sundhedsvæsenet, i samfundet og i andre patientforeninger. 

Deltagelse i diverse arrangementer, foredrag, konferencer etc. holder bestyrelsen opdateret på den nyeste 

viden og det giver inspiration til fokus, nye aktiviteter og indhold på hjemmeside og i bladet. 

Bestyrelsen har siden sidste referat deltaget i nedenstående arrangementer med en eller flere 

repræsentanter: 

• MPE Masterclass 2022 

 

Foreningens aktiviteter i støbeskeen: 

• Der er lavet informationsmateriale om AL Amyloidose målrettet praktiserende læger og foreningen har 

søgt Sundhedsstyrelsen om økonomisk støtte til postomdeling. Der afventes svar før udsendelsen kan 

gå i gang.  

Medlemsarrangementer og netværk 

Seminar 2022 den 23. og 24. september er planlagt og lagt på hjemmesiden med deadline for tilmelding den 

20. august. 

Netværkskalender for alle netværkene findes her: Netværk Arkiv - Dansk Myelomatose Forening 

Økonomi, medlemmer, IT mm. 

https://www.myelomatose.dk/netvaerk/


Side 2 

Medlemmer: 

Vi har aktuelt 1073 danske og 12 udenlandske medlemmer.  

Økonomi: 

Generelt ser økonomien sund ud. Der er to store forestående poster, som er septembers medlemsseminar og 

ny hjemmeside. Disse poster følges tæt og budgetlægges. 

 

Netværk: 

Netværksgruppen kommer på næste bestyrelsesmøde med et forslag til hvordan netværkenes budget bedre 

kan afspejles i antallet af deltagere. 

 

IT-systemer: 

Det stigende antal medlemmer gør det nødvendigt at få en nemmere og mere sikker styring af data, hvorfor 

det kigges på nye systemer til det, og pt. undersøges systemet Foreningslet.  

 

Forenings revisor har backup af alle data. Bestyrelsen har besluttet, at også min. et bestyrelsesmedlem skal 

en backup liggende. Proceduren herfor er under udarbejdelse. 

 

Næste bestyrelsesmøde 

Næste bestyrelsesmøde er den 12. september i KB’s lokaler i København 


