BESLUTNINGSREFERAT FOR BESTYRELSESMØDE
D. 12. august 2018
1. Økonomi
MobilePay til foreningen er oprettet med nr. 61378. Meget vellykket og de fleste medlemmer, som
melder sig ind via hjemmesiden, betaler med det samme.
Driftspuljen er søgt d. 8/8.
2. Workshop 2019 – Comwell Korsør d. 29.-31. marts 2019
Vi er godt i gang med planlægningen af næste Workshop – se det foreløbige program i næste
Lymfeblad. J
3. Nyt informationsmateriale
a. Info om rosen
Vi ønsker, at Videnscentret laver opdateret materiale baseret på oplægget, der kommer til at være
ved Lymfødemseminar 2018 til oktober. Dette arbejder vi videre med efter seminaret.
b. ”5 ting …”-flyer
Den er ved at blive trykt og vi har bestilt 5000 stk. i første omgang med mulighed for gentryk. Vi
glæder os til at se den og vise jer den.
Vi ønsker derudover at opdatere den tidligere DALYFO-folder (den med indbetalingskortet), da vi
også vil have noget nyt og opdateret, som fortæller om os som forening. Dette er et punkt på næste
bestyrelsesmøde.
4. Lymfebrevet
Maj-Britt og Maria fortæller om deres møde med journalist Lotte Frandsen og den nye grafiker Kim
Rosenlund Sørensen. Vi glæder os til at se resultatet i Lymfebladet nr. 3 2018.
Vi beslutter, at ændre bladets navn fra Lymfebrevet til Lymfebladet.
5. Samarbejde med Kræftens Bekæmpelse
Jytte, Hedvig og Maria har været til samarbejdsmøde.

I aftalen skal vi skrive, hvem skal pengene gå til, hvis foreningen opløses. Her følger vi vores
vedtægter, som lyder på at pengene skal gå til ”en eller flere foreninger med beslægtede formål.”.
Dette skal indskrives i aftalen. Derudover skal vi have indskrevet i aftalen, at det er ”nuværende eller
tidligere kræftpatienter med senfølgen lymfødem” vi samarbejder om.
6. Nordisk møde i Stokholm d. 7.-9. september 2018
a. Hvad skal vores fokus være?
Samarbejde med industrien – holder de møder med dem?
Børn og unge – hvordan ”finder de” de unge?
Mænd med lymfødem – har de mange mænd i foreningerne? Er der indtryk af, at disse mænd kun
deltager i bestemte former for arrangementer?
Disse ting ønsker vi (især) at snakke med de andre nordiske lande om.
Der er lavet et program for søndag d. 9. september, hvor der er åbent for alle interesserede.
7. Børn og Unge
Maj-britt og Maria deltager ved UngKræft’s Landsmøde d. 6. oktober i Lyngby, hvor de afholder en
”Snakkesalon”, hvor vi kan stå med vores materiale og snakke med de unge.
8. Medier – nyhedsbrev
Maria står for at udsende nyhedsbreve op til arrangementer i foreningen, fx i forbindelse med
Nordisk Lymfødemdag.
Lotte har skrevet til Sundhedsmagasinet, men har endnu ikke hørt noget fra dem. Vi venter spændt.
9. Medlemsmøder / lokalgrupper
Vi ønsker at holde medlemsmøder i november.
Vi arbejder videre hver for sig i de enkelte landsdele – Else og Maj-Britt vest for Storebælt, og Jytte,
Maria og Lise øst for Storebælt. Skriv til os, hvis I har ønsker til programmet.
Der bliver holdt medlemsmøde i Odense d. 22. oktober kl. 19-21. Læs mere på vores hjemmeside
(https://dalyfo.dk/?id=calendar&mode=event&param=29155_29155_9669_672561_4380_98599_15
40227600_1540234859) .
10. Lægedage i Bellacentret d. 12.-16. november
Vi har en stand med de andre patientforeninger i KB, hvor Kræftens Bekæmpelse betaler prisen for
standen. Det er en god chance for at komme i kontakt med landets praktiserende læger.

