
Referat af møde i donorkorps Østsjælland. 

Torsdag den 1. oktober kl. 17.30  på Café Vanilla i Køge. 

Deltagere: Hanne Warshot. Anne Grethe Brorson. og Sven Gerner Nielsen. 

Afbud: Emma Auerbach Olsen, Carl Bergstedt 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Beslutning. Godkendt 

 

1. Status på korpsets økonomi 

Beholdning pr. ultimo september ? kr. 

Vi kan overføre et beløb til delvis dækning af projekt Blod-app.  

Sven foreslår, at vi overfører 250.000 kr. 

 

Beslutning. Beholdning pr. d.d. 496.304,35 kr. Vi overfører i alt 250.000kr. til landskontoret til delvis 

dækning af projekt Donorapp. 

 

2. Plakat i blodbanken 

Landskontoret meddeler, at de ikke har ressourcer til at lave en plakat til os. 

Sven foreslår, at vi kontakter bureau for udarbejdelse af en plakat. 

Beslutning. Carl anmodes om at udarbejde forslag i samarbejde med de, som har lavet flyer. Temaet for 

plakaten må gerne være vores primære opgave, at anerkende donorerne. Det må gerne være blikfang, 

balloner, flag, gave med sløjfe, eksempler på donorgaver. Gerne humoristisk. 

 

3. Blodbanken i Køge har ryddet op i donorgaver og afleveret følgende: 

8. stk. gavekort til Café Vanilla a 400 kr. 

4 stk. gavekort til Guldbageren a 150 kr. 

1 stk. gavekort til Køge Bio a 125 kr. 

Sven foreslår, at vi – hvis det er muligt – benytter gavekortene til vores bestyrelsesmøder. 



Beslutning. Vi anvender gavekortene i forbindelse med vores aktivitet i bestyrelsen. 

 

4. Donorreception 

Vi besluttede sidste gang: 

1. februar 2019 – nu. 75.gangs, 100.gangs, 125.gangs mv. inviteres til reception den 6. februar 2021. 

Carl forhører om der er plads hos Braunstein i Køge. Sven sender invitation til Transfusionscentret. 

2. Sven laver blanket til blodbanken, som de kan uddele til donorer i forbindelse med jubilæer. På 

blanketten meddeler donor tilsagn til at vi må kontakte. 

Regionskontoret har oplyst, at der i perioden 01.02.2019 til 31.08.2020 har været følgende jubilæer: 

10 gange 209 

25 gangs 138 

50 gangs 78 

75 gange 40 

100 gangs 10 

125 gangs 1 

Sven foreslår,  

- at vi fastholder beslutning og inviterer 75 gangs, 100 gangs og 125 gangs med invitation via 

Transfusionscentret. 

- at vi fremover lægger følgende i blodbanken: 

Kære Bloddonor 

Du er i dag blevet tappet. Enten 10, 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175 eller 200 gange. Det vil vi rigtig gerne 

anerkende. 

Måske sender vi en gave. Måske inviterer vi dig til en kulturel begivenhed. Måske inviterer vi dig til en 

reception. 

Hvis du udfylder samtykkeerklæringen nedenfor og afleverer i blodbanken kan (og må) vi kontakte dig.  

 

Venlig hilsen 

Hanne Warshot, Carl Bergstedt, Anne Grethe Juul Brorson, Emma Auerbach Olsen & Sven Gerner Nielsen  

Bloddonorerne Østsjælland 



 

 

Jeg giver hermed mit samtykke til, at Bloddonorerne Østsjælland kan kontakte mig vedr. anerkendelse af 

min indsats som bloddonor. 

 

ANTAL TAPNINGER: _______ 

 

NAVN: ________________________________________________________________________________ 

 

TLF./EMAIL: ____________________________________________________________________________ 

 

UNDERSKRIFT: __________________________________________________________________________ 

 

Beslutning. Pga. Covid-19 tager vi ingen initiativer, som kan forårsage smittespredning. Indtil videre. 

Såfremt blodbankerne ikke længere ønsker at udlevere donorgaver er vores forslag, at ovenstående 

udleveres ved jubilæer. 

Vi vil også arbejde for, at gaveudvalget reviderer gavelisten, så der kun udleveres én gave ved hvert 

jubilæum, samt at strøgaver o.lign. udgår. 

 

 

5. Regionsbestyrelse 

Sus, Carl og Sven deltog i Regionsbestyrelsesmøde den 2. september. Her meddelte 

Transfusionscentret, at de var kede af opgaven at uddele gaver til donorerne. Dels fylder 

gaverne meget – ikke mindst i de mobile tappeenheder – dels var de bekymrede for 

personalemæssige sanktioner, såfremt der skulle forsvinde gaver.  

Der er derfor åbnet for diskussion om hvordan anerkendelse i form af gaver skal foregå. 

Sven foreslår, at vi (bestyrelsen) påtager os at uddele gaverne, dog således at det tilføjes det 

udleverede brev i forbindelse med jubilæer, at gaverne uddeles i forbindelse med vores 

arrangementer/receptioner. Men har vi kræfterne til at administrere det? 



Beslutning. Såfremt blodbankerne ikke ønsker at udlevere gaver vil vi gøre som besluttet 

under punkt 4. Rent praktisk vil vi samle ønskerne sammen og rekvirere gaverne på 

landskontoret. Kvartalsvist. Dernæst enten sende gaverne selv, anmode landskontoret om at 

gøre det (evt. mod betaling) og/eller uddele dem i forbindelse med receptioner o.lign. 

 

6. Flyer, der gør opmærksom på hvervning af blod.  

 

Carls flyer er trykt i 1.000 eksemplarer. Stor anerkendelse til Carl. Måske lidt tydeligere skrift. Vi trykker 

5.000 ex. flere og omdeler dem ”alle mulige steder”. Carl bestiller 1.000 ex. sadelovertræk med tryk som 

flyer. 

Flyeren fik stor opmærksomhed på Regionsbestyrelsesmøde og er efterfølgende efterspurgt. 

Status vedr. sadelovertræk? 

Beslutning. Godt gået Carl! 

 

7. Ungdomskomite´ 

Carl er indtrådt i BiD´s ungdomskomite. 

Til orientering 

 

8. Strategi BiD 

BiD´s forretningsudvalg har nedsat 4 arbejdsgrupper, der skal fremkomme med forslag senest i marts 2021. 

Organisation og ungdom 

Kommunikation og image 

Anerkendelse af frivillige 

Bæredygtighed 

Sven orienterer. 

 

9. Tappesteder i Region Sjælland 

Sven har skrevet til formanden for Region Sjælland, Heino Knudsen, vedr. den frustration, som hersker fordi 

der ikke foreligger en klar politisk udmelding om det fremtidige antal tappesteder. 



Sven orienterer. 

Heino Knudsen var tilskrevet den 7. september. Der var ikke modtaget svar endnu! 

 

10. Næste møde 

15. december 2020 kl. 17.30 på Bone´s. 

 

11. Eventuelt. 


