Beslutningsreferat for bestyrelsesmøde
D. 2.+3. juni 2018
1. Økonomi.
Den pulje der hedder ”Aktivitetspuljen” er lukket helt ned, så vi kan ikke få penge hérfra
som vi plejer. Der er håb fra den pulje, som hedder ”Driftspuljen”, men overordnet ved vi
endnu ikke hvor mange penge vi kan forvente at få.
Der er ca. 60 medlemmer der bliver meldt ud af DALYFO, da de ikke har betalt kontingent
for 2018.
2. Orienteringsrunde v. formand og øvrige medlemmer
Jytte var på Kræftens Bekæmpelses repræsentantskabsmøde i maj. Vi havde en stand
sammen med de andre patientforeninger. Vi havde ikke meget plads, og dette skal gerne
være bedre næste år.
Maria havde lavet nogle hurtige, fine flyers og dem skal vi arbejde videre på.
3. Møde med Lotte Frandsen
Vi havde møde med vores journalist Lotte. Vi arbejder på at lave et mere interessant blad.
Lotte vil kigge nærmere på hvad der sker i udlandet, og man er fortsat velkommen til at
sende materiale eller ideer til Lotte.
Vi har møde med en ny grafiker i juli måned. Der arbejdes på at lave bladet mere levende og
spændende.
4. Møde med lipødemgruppen/DDOLF
Der mødte 7 repræsentanter op til mødet. Vi havde et godt møde. Vi er glade for at der kom
så mange, og vi ser frem til samarbejdet.
5. Samarbejdet med industrien
Industrien foreslår os at oprette et samarbejdsmøde med strømpefirmaerne omkring vores
samtidige samarbejde. Vi er umiddelbart åbne for dette forslag, og kunne godt se det gode i
at de måske kan byde ind med ny viden og nye tiltag.
Vi vil meget gerne deltage i strømpefirmaernes ”strømpe aften”, og her kunne vi samarbejde
om lymfødempatienterne. Dette kunne være et af punkterne på et evt. samarbejdsmøde.
6. Workshop 2019 – Comwell Korsør d. 29.-31. marts 2019
Det var meget svært at finde et sted der havde plads til os, og det endte med at blive på
Comwell.
Tema: Mennesket i kroppen. Mere om det psykiske. Vi arbejder meget videre med
programmet til vores workshop 2019. Men vi kan allerede sige nu at, det bestemt bliver en
helt fantastisk workshop igen næste år.

Desuden er vi allerede nu ved at arbejde på hvor vi skal afholde Workshoppen i 2020. Det
kræver meget planlægning, og arbejdet er stort, så derfor arbejde vi allerede på det nu.
7. Nordisk Lymfødemdag – d. 1. september 2018
Vi holder det umiddelbart i 2 byer – ét sted på Sjælland og ét i Jylland.
Tidspunktet kl. 10.00 – 14.00. Vi håber på at kunne få hjælp af nogle af vores medlemmer.
Mere info følger, når det er nærmere planlagt!
8. Nyt informationsmateriale
Vi har indhentet tilbud ved forskellige firmaer. Vi vil starte med at lave en ny flyer, og vil
tage udgangspunkt i den svenske flyer, som omhandler ”5 ting som du/din behandler bør
vide om lymfødem”.
Vi vil sende vores nye materiale ud til behandlingssteder, praktiserende læger og
rehabiliteringssteder.
9. Børn og Unge
Der er desværre ingen børn og deres familier, der har søgt om tilskud til ILF konferencen.
Efterfølgende er børnedagen blevet aflyst grundet manglende interesse.
Maj-britt har været til møde med Ung Kræft, og der er startet et samarbejde med dem. De vil
gerne lave opslag på deres facebook, samt på deres Instagram, så der kan komme fokus på
lymfødem. Dette vil vi orientere mere om, som arbejdet skrider frem.
DALYFO er blevet inviteret til Ung Kræft’s landsmøde. Her har vi fået lov til at stå i deres
”Snakke salon” sammen med Senfølgerforeningen og uddele brochurer og snakke med de
unge om lymfødem. Det foregår i Lyngby lørdag d. 6. oktober kl. 13.00-15.00. Vi deltager.
10. Nordisk samarbejde – Nordisk møde i Stokholm d. 7.-9. september 2018
Vi kunne have følgende emner belyst til mødet i Stokholm:
- Samarbejde med industrien
- Arbejdet med børn og unge
- Mænd med lymfødem
Det er Danmark der skal afholde mødet i 2020.

