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Referat af bestyrelsesmøde 28.06.16 
Emne: Bestyrelsesmøde 28. juni 2016 

Sted: Over Skype 

Mødeleder: Nina Lykke 

Referent: Nina Lykke/ Carl Erik Boje 

Dato: 28. juni 2016 

Tid: 17.00-18.00 

Tilstedeværende: Nina Lykke, Barbara 

Olsen, Sabrina Kryger, Carl Erik Boje 

 

Afbud: Marianne Byrnel, Mette Emsbøl, Inge 

Margrethe Hansen 

 

Punkt Dagsordenstekst Referat  Ansvar 

1 Godkendelse af 

dagsorden 

Godkendt  

2 Udvidet 

præsentationsrunde 

Udsættes til næste møde  

3a 
 

Meddelelser og 

opdateringer 

Carl Erik orienterede om status for 

hjemmesidens overførsel til KB, som nu 

nærmer sig. Der resterer bl.a overførsel 

af domæne NETKU til KB, og når det er 

sket kan vi få oprettet specielle 

mailaddresser, eksempelvis 

ordførende@netku.dk og 

tilmelding@netku.dk. 

Der blev foreslået at sende 

medlemmerne et nyhedsbrev snarligt, 

hvilket der var tilslutníng til. 

Det blev oplyst, at der afvikles 

informationsmøde med Kirsten Ketscher 

den 2. november 2016 om 

patientrettigheder, hvilket skal med i 

nyhedsbrevet med oplysning om senere 

info. 

Barbara, Sabrina og Nina undersøger 3 

andre konkrete muligheder til efteråret 

og til foråret. 

KB´s næste patientforeningsmøde bliver 

den 30. august kl. 13.00-16.00 med  

frokost fra kl. 12.00. Nina deltager og 

hvis ikke andre i bestyrelsen kan 

deltager Carl Erik 

 

 

3b Patienthistorier på den 

nye hjemmeside 

For at KB kan åbne siden til os skal vi 

have nogle betingelser nedskrevet, som 

forfatterne skal acceptere. KB har som 

eksempel givet os Senfølgergruppens. Vi 

Nina 
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er ikke umiddelbart enige i betingelserne 

og Nina vil derfor justere i det 

fremsendte og tage sig af det videre i 

sagen med cc til bestyrelsen 

4 Planlægning af 

strategidag i 

august/september 

-Der sendes til bestyrelsen et kort oplæg 

inden mødet 

 

Nina og 

Carl Erik 

5 Næste bestyrelsesmøde I forbindelse med strategiseminar 28, 

august kl. 13.00-21.00 afholdes tillige et 

kort bestyrelsesmøde 

 

6 Eventuelt Fremtidige bestyrelsesmøder vil veksle 

mellem konkrete møder forinden 

informationsmøderne og Skype-møder 

 

 


