
Referat fra bestyrelsesmødet den 7. november 2016      

 

Mødet er afholdt: Møllehaven 8, 4040 Jyllinge  

Deltager: Lisbeth, Dorte, Natascha, Steen, Jytte, Knud og Vagn 

  

Dagsorden:  

    

Godkendelse af referat og dagsorden:  

Referat og dagsorden blev godkendt.  

  

Handlingsplan for 2017:  

Vi gennemgik handlingsplanen for 2016 og drøftede handlingsplan for 2017. Den er nu blevet rettet til og 

sendes ud til bestyrelsen og lægges på vores hjemmeside.  

  

Orientering fra formanden:  

Lisbeth har deltaget i konferencen på Børsen ”Kræft 360 grader”, hvor hun også deltog i en debat omkring 

tidlig opsporing. Der var mange spændende indlæg på dagen. Samme dag afholdte Dansk Lunge Cancer 

gruppe årsmødet på Rigshospitalet. Dorte fra bestyrelsen deltog i dette møde. Lisbeth og Knud stødte til 

over middag.  

Lisbeth har desuden haft møder med flere firmaer. De er forløbet positivt, og der er også gang i møder med 

nye sponsorer.  

Til april 2017 afholdes der en stor konferencen for fagpersonale. Lisbeth deltager i konference med indlæg.  

  

Status ansøgninger / fonde. Tips og lotto. Drift / aktivitetspuljen:  

Pt. afventer vi svar retur på vores ansøgning på momskompensation samt driftspuljen. Svar skulle komme i 

december 2016.  

Vi har få ansøgninger ude hos sponsorer, som vi afventer svar på.  

 

Gavebreve 2016 – status:  

Vi mangler pt. 31 gavebreve i underskrevet stand. Får vi ikke dem inden 31. december 2016 kan vi ikke søge 

momskompensation. Vi prøver at få nogen til International Lungekræftdag den 17. november 2016, og så 

må vi ud i vores omgangskreds.  

  

  



Status på Lungekraeft.com og ny hjemmeside:  

Den nye hjemmeside er ved at være færdig og præsenteres på International Lungekræftdag den 17.  

november 2016.  

  

Status på Facebook:  

Vi har fået gode råd omkring Facebook fra anden patientforening. Det har betydet, at vi har ændret så den 

lukkede er blevet den, vi bruger fremover. Her er det nemmere at lægge på og skabe mere liv og aktivitet i 

gruppen. Der vil på den gamle side blive henvist til den nye side med jævne mellemrum.  

  

Regnskab:  

Regnskabet gennemgået og budget for 2016 ligeså. Vi holder budgettet.  

  

Samarbejde med medicinalindustrien:  

Samarbejdet med medicinalindustrien forløber positivt. Lisbeth skal til møde med ny sponsor i denne uge. 

Det er Celgene. Der tages kontakt til flere firmaer i år.  

  

Nyhedsbrev:  

Lisbeth er ved at stykke Nyhedsbladet sammen, som skal udkomme i december 2016. Lisbeth prøver selv 

denne gang, men vil gerne have input / ideer fra alle til bladet. Lisbeth er desuden ved at samle artikler til 

bladet i juni 2017.  

  

Lokalafdelinger:  

Aabenraa kører ikke som forventet. Vi kommer nok til at lukke den ned pt., da vi ikke har nogen til at køre  

den. Aarhus har stor succes og fortsætter med møde hver 2. måned.  

  

International Lungekræftdag:  

Der er enkelte ændringer af tidspunkter i programmet. Vi aftalte at afholde dagen næste år mandag 20. 

november 2017, da 17. november 2017 falder på en fredag.  

 

Møder i 2017:  

Der vil blive afholdt møder i Hillerød, Aarhus og Odense i første halvår af 2017. Vi skal i gang med at finde 

oplægsholdere til møderne.  

Desuden arbejdes der på et møde på Christiansborg til maj 2017, hvor vi gerne skulle sætte lungekræft på 

den politiske dagsorden.  

  



Evt. samt ny mødedato:  

Vi drøftede aktiviteter for 2017. Vi vil gerne lave en ny børnebog for de 9 – 12 årige, udgive ”Livet med 

Lungekræft” en bog med patient- og pårørendehistorier, samt færdiggørelse af vores hjemmeside.  

Arrangement i Jylland i 2017 blev også drøftet.   

Vi talte også om, om vi skulle opdele bordene til generalforsamlingen enten i regioner eller indenfor 

behandling. Dette tages op til næste møde  

Næste møde er aftalt til den 28.februar 2017.  

  

  

  


