
Referat af møde i donorkorps Østsjælland. 

Tirsdag den 3. marts 2020 på Restaurant Bones i Køge. 

Deltagere: Hanne Warshot. Anne Grethe Brorson. Emma Auerbach Olsen, Jeanne Hultmann, Carl Bergstedt 

og Sven Gerner Nielsen 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Beslutning. Godkendt. 

 

2. Valg af bestyrelsesmedlem. 

Velkommen til Carl Bergstedt. 

Beslutning. Carl Bergsted blev valgt. 

 

3. Orientering om livet i Køge Blodbank 

Jeanne beretter om livets gang i blodbanken, herunder at blodbanken er flyttet til nye lokaler. 

Mulig etablering af plasmaferesetapning i blodbanken. 

Kan donorerne finde blodbanken? 

Plan for opstart af plasmaferesetapning? 

Nyt om Transfusionscentret flytning til Køge? 

Beslutning. Jeanne orienterede grundigt. Der forventes opstart af plasmaferesetapning, men det vides 

ikke hvornår. Det er nemt at finde blodbanken det nye (midlertidige sted) Der etableres snart ny adgang 

og parkering ved akutmodtagelsen – det er tæt på Blodbanken. 

Jeanne efterspurgte materiale om BiD og Donorkorps Østsjælland til ophængning/uddeling i Blodbanken. 

Sven kontakter landskontoret for udarbejdelse af forslag til plakat. 

 

4. Særlig ”Køgegave”? 

Blodbanken i Køge stiller spørgsmålet: Skal vi have en særlig ”Køge-gave”, blodbanken kan uddele i 

forbindelse med særlige begivenheder. En slags ”joker”, som personalet kan disponere 

- Hvis donor har fødselsdag 



- Hvis donor tappes på en helligdag 

- Hvis donor besvarer et spørgeskema e.lign. 

Beslutning. Vi fastholder vores linien jf. den regionale gavepolitik. Sven foreslår gaveudvalget at 

indarbejde en ”joker”-gave – en gave, som personalet i Blodbanken kan disponere i særlige tilfælde. 

 

5.  Donorreception 

 

Sagsfremstilling 

 

14. marts 2020. Hotel Comwell i Køge. Vi har bedt om eget lokale – også selv om det måtte 

koste mere. Vi har inviteret 100 gangs jubilarer. Jubilarerne kan tage indtil flere 

familiemedlemmer med. 

 

Hvem deltager og hvem gør hvad? 

 

Beslutning. Tilmeldingsfrist er mandag den 9. marts, men ved mødet ingen tilmeldinger! Jeanne 

undersøger om vores indbydelse er udsendt (Transfusionscentret) 

Næste donorreception den 26. september 2020 i Odd Fellow Gården. Sus undersøger det praktiske. Vi 

inviterer donorer med ledsager, som har jubileret 50, 75, 100 og 125 i perioden 1. februar 2020 – 1. 

september 2020. 

 

6. Formand 

Vedtægten giver ingen retningslinier for valg af formand. Kun at der skal være en. Sven Gerner 

Nielsen har fungeret som formand i 2 år. 

Sven Gerner Nielsen, der udover korpset også er aktiv i Regionsbestyrelsen, Landskomiteen, 

Forretningsudvalget og næstformand i BiD, overlader gerne posten til en af bestyrelsens 

medlemmer. 

Beslutning. Sven blev genvalgt. 

 

7. Regionsbestyrelse 

Donorkorps Østsjælland kan deltage i Regionsbestyrelsens møder med 2 deltagere. De sidste 

gange har formanden ”været alene på banen”. 

Der er indkaldt til møde i Regionsbestyrelsen den 4. marts kl. 18 tværalle 8 4100 Ringsted. 

Beslutning. Sven tager mødet alene, men Emma og Carl tænker (og kalendertjekker) til næste møde. 



 

 

8. Regnskab 2019 

Beslutning. Regnskab 2019 er afleveret til bogholder. Bogholder stopper imidlertid og Sven forespørger 

om landskontoret vil overtage opgaven, mod betaling. 
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9. Budget 2020 

Kasserer har udarbejdet budget 2020.  

Beslutning. Budget 2020. Der er særligt taget højde for reduktion af tappesats. 

Your scan (Scan til 

mig selv).msg  

10. Flyers, der gør opmærksom på hvervning af blod-, plasma- og stamcelledonrer ved sms 1277.  

 

Hvem laver forslag? 

Beslutning. Sms 1277 blev testet og den virker. Emma laver udkast til flyer. Flyeren tænkes anvendt som 

umiddelbar uddeling til potentielle donorer. Efter godkendelse trykkes den i mange eks. og lægges bl.a. 

til uddeling i Blodbanken – evt. også andre steder. 

 

11. Strategiplan for BiD 

Forretningsudvalget har iværksat en storstilet proces for udarbejdelse af ny strategiplan. 20.000 

bloddonores besvarelser ligger nu til grund for vedlagte forslag til strategiplan, udarbejdet af 

landskontoret. Planen skal drøftes i Regionsbestyrelsen den 4. marts, efterfølgende i Landskomite 

og Forretningsudvalg. 

Hvad kan vi bidrage med? 

Historien om æblet 

BiD.pdf

Kondenseringsnotat 

BiD.pdf

Forslag til strategi 

BiD.pdf
 

Beslutning. Vi fremlægge følgende forslag til strategiplanen: 



- Tapning af blod bør sidestilles med borgerligt ombud. Flere, både private og offentlige ansatte 

oplever problemer med at få fri til besøg i Blodbanken, 

- Transfusionscentret bør levere et ”donorbehovbarometer”, som tydeligt og enkelt signalerer til 

korpsene hvilke og hvor mange donorer blodbankerne har behov for. 

- Nye donorer bør opringes umiddelbart efter tilmelding, herunder informeres om 

karantæneregler og gives mulighed for at ”spare den første tur”, hvis de alligevel ikke kan blive 

godkendte. Særligt unge mænd frygter at bruge tid på transport til ingen nytte. 

- Blodbankerne bør arrangere åbne huse, så f.eks. gymnasieklasser kan besøge. Donation af blod 

er i dag fremmedgjort for mange og ”at se det i virkeligheden” vil afmystificere for mange. 

Problem med evt. besvimelse finder korpset skal håndteres, men ikke afskrække. 

- Blodbankerne skal ”eksperimentere” med lørdagsåbent og/eller aftenåbninger. 

- Donorernes vigtigste begrundelse for at give blod er at blive vel modtaget i Blodbankerne. Vi 

opfordrer derfor hospitalsledelserne til at tilgodese personale i Blodbankerne, så serviceniveauet 

sikrer god behandling af donorerne. 

- Der skal opbygges et bedre kendskab til BiD. Særlige skal donorerne i Blodbanken gøres 

opmærksomme på, at det er BiD der hverver og anerkender. Derudover er den vigtigste 

parameter, at donorerne informeres om hvad blodet bliver bruget til. Takke-sms med 

fravalgsmulighed anbefales. 

 

12. Næste møde 

Tirsdag den 1. september kl. 17.30 Restaurant Bones, Køge. 

 

13. Eventuelt 

Orientering om Region Sjællands indberetning til SKAT for modtagelse af gavekort til biografforestillinger. 

Region Sjælland har meddelt, at donorer skal indberettes skal når de modtager et gavekort. 

Regionsbestyrelsen har derfor annulleret uddeling af gavekort indtil videre. 

Ingen i bestyrelsen ønskede vind- og regnjakke med aftagelig inderjakke. ”Måske hvis den havde været 

sort”-- 

 


