
 

 

 

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE  
27. marts 2012 

 

1. Ad forskellige forhold omkring CFF´s udvikling: Der var iflg. mine noter rigtigt mange emner i spil. Disse emner 

opkoncentreres og bearbejdes i en visionsdag, der afholdes d. 2. juni. Emner og indhold for denne visionsdag, der 

fasciliteres eksternt, håndteres direkte af Michala og Sune. Der er ikke umiddelbart behov for yderligere emneforslag 

til at fylde tiden ud. Michala og Sune fremsender program for visionsdagen. 

2. Ad domicil: Der arbejdes videre med en løsning forankret i Lungeforeningens lokaler. 

3. Ad økonomi & regnskab: HWT gennemgik økonomien for 2011, med de usikkerheder der var på gældende 

tidspunkt. Der er udsigt til et beskedent plus på ml. 15-30.000 kr. Tallene blev godkendt, med bemærkning om, at der 

til bestyrelsen fortsat skulle været et klart overblik over de detaljerede udgifter til administration som vist i opgørelser 

og budgetter ved bestyrelsesmøder henh. 31/5-2011 og 14/9-2011. Desuden skal budgetprocessen strammes 

yderligere op, således at bestyrelsen kan tage stilling til et årsbudget inden året starter.  

4. Ad kursusudgifter: Kommunerne refunderer ikke kursisternes udgifter som tidligere. CFF står med tabet. Det blev 

aftalt at CFF dækker for familier der ikke får refunderet; dog skal dette emne drøftes yderligere på kommende 

bestyrelsesmøde, idet CFF ikke fremadrettet kan vedblive at dække ud fra nuværende præmisser, dersom 

kommunernes praksis har ændret sig.   

5. Ad lokalforeninger: Lokalforeningernes virke drøftes generelt på visionsdagen. Det ser dog ud til, at der er 

fundament for at opstarte en lokalforening for Hovedstaden. CF Hovedstaden opstartes efter planen d. 7/5 på et 

konstituerende møde, dersom formalia overholdes. Sune og Erik deltager i opstartsmødet. 

6. Ad Skejbys årsmøde: CFF deltager v. Sune 

7. Ad støtte fra eller via den farmaceutiske industri: HWT gennemgik de nye regler, hvorfor centrene i vid 

udstrækning selv skal håndtere practicalities ifm. konferencedeltagelse etc., når støtten kommer via industrien direkte 

til et center. 
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