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Vi samarbejder med: 

  

17. april 2018 

Nyt fra bestyrelsen:    

 

Bestyrelsesmøde den 18. februar 2018  

Merkel Celle Karcinom 

Bestyrelsen har modtaget en henvendelse om vi vil optage en ny patientgruppe i foreningen, patienter med 

Merkel Celle Karcinom.  På bestyrelsesmødet den 18. februar 2018 blev det besluttet at det vil bestyrelsen gerne.  

Vi skal herefter have kikket på tilpasning af vedtægterne, som derefter skal godkendes på næste 

generalforsamling i 2019.   

 

Søndag den 18. marts 2018 blev der afholdt ordinær generalforsamling.  

Referat er på vej 

 

Torsdag den 22. marts 2018 sov tidligere bestyrelsesmedlem Anne-Marie Work stille ind.  
Anne-Marie var i mange år medlem af bestyrelsen. Anne-Marie var samvittighedsfuld og trofast menneske, der 
altid var aktiv i at holde liv i foreningen og i vore lokalafdelinger.  
Ære være Anne-Marie Works minde. 
 

Søndag den 15. april 2018 afholdt bestyrelsen konstituering. Efter konstitueringen meddelte tidligere formand 

Poul Abben, at han trådte ud af bestyrelsen.  

Bestyrelsen vil gerne have lov at sige Poul Abben tak for den store indsats han leverede i samarbejde med 

næstformand Rasmus Liother Ryom Nørholm, i perioden op til den ekstraordinære generalforsamling den 19. 

november 2017, samt det store arbejde han siden da lagde som formand i bestyrelsen.  

 

Mandag den 16. april 2018 meddelte bestyrelses medlem Jan Ryom Nørholm at han udtræder af bestyrelsen, 

samtidig stopper Jan som Tovholder i København. 

Bestyrelsen vil gerne have lov at sige Jan tak for hans store indsats både i bestyrelsen og som tovholder i 

København.  

 

Den 25. maj 2018 træder en ny Persondataforordningen i kraft.  

Vores forening er omfattet af denne forordning og vi arbejder på at få overblik over hvilke konsekvenser det vil få 

for vores arbejdsgang med medlemsregistreringen. 

 

2. udgave af vores nye blad ”På Pletten” er på vej. Det vil ligge fremme på diverse afdelinger på sygehusene og 

hos Kræftens Bekæmpelse 
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