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Referat af bestyrelsesmøde den 15. november 2022 

Deltagere: Sune Schackenfeldt, Jørgen Bardenfleth, Amanda Bibelheimer, Camilla Beer Arnsberg, Lise Jahn 

Kraglund, Niels Høiby (CFC RH), Hanne Vebert Olesen (CFC Skejby), Kathrine Olesen (Lokalafd. øst for 

Storebælt), Lone Kristoffersen (Lokalafd. vest for Storebælt), samt Helle Ousted fra sekretariatet. 

   

Afbud: Niels Høiby (CFC RH), Hanne Vebert Olesen (CFC AUH) 

 

Inviterede læger: Tania Pressler (RH), Marianne Skov (RH) og Søren Jensen-Fangel (AUH) (afbud). 

 

Punkt 1. Budgetestimat 2022 og budget 2023 

 

Budget og estimat samt noter hertil var fremsendt til bestyrelsen forud for mødet. 

Helle Ousted gennemgik estimat for 2022 og budget for 2023, og svarede på opklarende spørgsmål. 

 

Helle Ousted orienterede om, at indtjeningen i 2022 ikke var som forventet på foreningens to relativt nye 

indsamlingsaktiviteter Lok Påskeharen Frem og SKRIDT FOR SKRIDT og at den var faldet i 2022 i forhold til 

2021. På den baggrund drøftede bestyrelsen forskellige grunde til at indtjeningen kan være faldet. Helle 

opfordrede til, at vi gennemfører aktiviteterne igen i 2023, idet det ikke er usædvanligt at det kan tage tre år 

at få en aktivitet indfaset, og at der i den periode er højere udgifter samtidig med, at det kan tage noget tid at 

få indtægterne til at stige. Helle vil dog holde skarpt øje med de to aktiviteter, og resultatet af Lok Påskeharen 

Frem, som gennemføres i april 2023, vil være med i Helles overvejelser om hvorvidt vi skal afholde SKRIDT 

for SKRIDT i september 2023. 

 

Bestyrelsen drøftede ligeledes muligheden for at gennemføre foreningens julemarked i 2023. Helle kunne 

orientere om, at der er færre frivillige til julemarkedet i 2022, og at flere har givet udtryk for, at det er sidste 

gang, de deltager. En enkelt bod har meddelt, at den stopper efter 2022. Samtidig er overskuddet fra 

eventen begrænset i forhold til de ressourcer der bruges på det. Bestyrelsen var enige om, at vi skal overveje 

gennemførelsen i 2023, men at det er ærgerligt, hvis vi må stoppe med at have julemarked. Bestyrelsen vil 

tage den endelige beslutning til bestyrelsesmødet i februar 2023, hvor vi kender resultatet af julemarkedet 

2022. Helle vil tale med de frivillige på julemarkedet 2022 om hvorvidt de ønsker at fortsætte, og give en 

tilbagemelding herpå til bestyrelsesmødet i februar 2023.   

 

Budgettet blev herefter godkendt. 

 

Punkt 2. Ansøgning om forskningsmidler til bestyrelsens vurdering 

 

Der var udsendt referat og indstilling fra forskningsudvalgsmødet 2022 forud for bestyrelsesmødet. 

 

Foreningen har modtaget syv ansøgninger om forskningsstipendier, og forskningsudvalget har indstillet til, at 

tre af ansøgerne modtager støtte.  

 
Bestyrelsen godkendte indstillingen. 
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Punkt 3. Orientering fra Cystisk Fibrose Centrene 

 

Lægerne orienterede om de gode resultater med de nye CFTR-behandlinger, hvor der ikke var noget nyt at 

berette i forhold til sidste bestyrelsesmøde. 

 

Lægerne, Sune Schackenfeldt og Helle Ousted orienterede om varslede omrokeringer på Rigshospitalet og 

besparelser på AUH og om foreningens arbejde for at gå i dialog med de to hospitaler omkring foreningens 

bekymring omkring besparelserne og sikring af generationsskifte blandt lægerne på Rigshospitalet. 

 

Punkt 4. Orientering fra sekretariatet 

 

Helle orienterede kort om foreningens arbejde. 

 

Punkt 6. Eventuelt 

 

29. november 2022/Helle Ousted 
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