
Referat af møde i donorkorps Østsjælland. 

Tirsdag den 17. september kl. 17.30 på Restaurant Bones i Køge. 

Til stede: Hanne Warshot. Anne Grethe Brorson. Sven Gerner Nielsen 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Beslutning. Godkendt. 

 

2. 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. 

Beslutning. Blodbanken er flyttet. Der er blevet lidt langt at gå, men der er skiltet hele vejen. Til gengæld 

er der en del mere plads. Af samme grund forbereder Transfusionscenteret tapning af plasma. 

Placeringen er foreløbig (2-3 år) pga. bygning af nyt sygehus. 

 

3.  Donorreception 

 

Sagsfremstilling 

 

Evaluering af sidst afholdte donorreception: 

 

 

Hvornår skal vi afholde donorreception i 2020? Med hvilke ændringer? 

 

Beslutning. 14. marts 2020. Hotel Comwell i Køge. Vi beder om eget lokale – også selv om det 

måtte koste mere. Vi inviterer 100 gangs jubilarer, 125 gangs-, 150-gangs og ”opad”. 

Jubilarerne kan tage indtil flere familiemedlemmer med. Vi beder om lidt bedre betjening og 

lidt bedre menu. 

Hanne kontakter hotellet og bestiller.  

 

 

 

4. Nedlæggelse af mobiltapning i Faxe og Haslev 

Immonologisk afdeling: 



Overlæge Keld Homburg har oplyst i Regionsbestyrelsesmøde, at der fortsat ikke er nyt i 

sagen. 

Indstilling 

Formanden indstiller, at vi tager sagen forfra, når og hvis den bliver fremsat. 

 

Beslutning. Transfusionscentret har meddelt, at sagen er i bero. Indtil videre. Meldingen fra Regionens 

ledelse er at de ønsker en mere decentral model. 

 

5. Status for regnskab og regnskabsfunktion 

Indstilling 

Formanden indstiller, at vi afventer tal for udviklingen i donorerne 

Beslutning. Anne Grethe fremlagde foreløbigt regnskab 2019. Større indtægter end budgetteret pga. 

flere tapninger og færre udgifter på en række poster. Kassebeholdning 371.000 kr. 

 

6. Budget 2020 

Sagsfremstilling 

Anne Grethe: Kan du medtage papirudgave af budgettet, så vi kan diskutere ud fra det? 

Hvad vil vi i 2020? 

Der vurderes ikke at være behov for rekruttering af donorer, så fokus kan være på anerkendelse og 

synlighed. Udover reception for 100-gangs jubilarer, skal vi planlægge andre arrangementer? 

Indstilling 

 

Beslutning. Anne Grethe udarbejder budget 2020. Udgangspunkt herfor er budget 2019 uden udgift til 

notesblokke, med to donorereceptioner og budget til trykninger af flyers, der gør opmærksom på 

hvervning af blod-, plasma- og stamcelledonrer ved sms 1277.  

 

7. Eventuelt 

Orientering om køb af pelikaner.  Forretningsudvalget har besluttet IKKE at opkøbe brugte Pelikaner. Vi 

gør ikke mere ved sagen. 



Orientering om anerkendelse til bloddonorer og til plasmadonorer. Forretningsudvalget har afvist at 

skelne mellem blod- og plasmadonorer mht. anerkendelse. Argumentet er at vi har samme opgave i 

hvervning af dem. Vi fastholder vores ønske om forskellige anerkendelse til henholdsvis blod- og 

plasmadonorer fordi plasmadonorer kan tappes hyppigere og fordi det er en ”mindre” gave end fuldblod. 

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 annuleret uddeling af gavekort indtil videre. Landskontoret har ved hjælp 

af advokatfirma forespurgt SKAT om rigtigheden heraf. For at legitimere henvendelse til SKAT har vi ”lagt 

navn” til den. 

Regionsbestyrelsen har nedsat en arbejdsgruppe der skal tage stilling til indførelse af takke-sms. Vi finder 

det ikke vigtigt, men ønsker mulighed for at kunne afmelde dem. 

Næste møde den 3. marts 2020 kl. 17.30 hos Restaurant Bones i Køge. 


