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Generalforsamlingen 2020:
Grundet Corona virus og Covid 19
situationen i Danmark, er BFC´s
generalforsamling aflyst!
Den skulle have været afholdt i april måned i
Herning – men vi vender tilbage, når der er
kommet normale tilstande igen og vurderer om en
eventuel afholdelse i år giver mening eller om den
udskydes til 2021 hvor der i forbindelse med
forsamlingen vil blive afholdt et spændende
event.

tøjet må være, selvom det er rengjort. Vores
ønske er at forurenet tøj skal dekontamineres.
På mødet blev et brev fra en af de ledende
forskere i verden, Tee L. Guidotti afleveret til
ministeren.
I dette brev giver Tee L. Guidotti en kort
sammenfatning af hans forskning i emnet
brandfolk og cancer, ligesom han afslutningsvis
oplyser at BFC er kendt og respekteret for vort
arbejde i Danmark såvel som i Europa.

Indtil da, så pas på Jer selv og hinanden –
sammen – hver for sig.
Følg de gode og fornuftige råd, myndighederne
kommer med – www.coronasmitte.dk
Selvom jeg af private årsager ikke har været så
aktiv med nyhedsbrevene – har BFC ikke ”sovet”
som I sikkert har fulgt med i på vores Facebook
side.
BFC v/ Tommy
Bækgaard Kjær har
sammen med Lars
Schiøtt Sørensen fra
DTU Byg Brand, haft et
møde med
Beskæftigelsesminister
Peter Hummelgaard,
medio januar 2020.
Der blev afleveret et notat til ministeren hvori vi
beskrev de forskellige tiltag som foregår i
forbindelse med det forebyggende arbejde og de
fortsatte udfordringer vi står overfor.
Studiet, ”Hvor Rent er Rent?” – som vi i BFC
glæder os til at præsentere, når de sidste
resultater er analyseret og beskrevet blev også
drøftet og ministeren var lydhør for muligheden
for at få sat grænseværdier for, hvor forurenet

M Bechs Allé 160,
2650 Hvidovre,
www.brandcancer.dk,
info@brandcancer.dk

For lige at vende tilbage til Corona situationen i
Danmark hvor ulykkeligt og ubehageligt det er, så
hæfter jeg mig ved at der med enkelte ”hamster
undtagelser” generelt er en villighed til at vise
hensyn og hjælpe hinanden.
Jeg glæder mig over, at vi har en regering der tør
handle og jeg håber, denne handlingskraftige
regering ikke har glemt hvordan man handler og
lovgiver når vi har normale tilstande igen og BFC
igen ”maser på” for at få gennemført den
formodningslovgivning der vil kunne komme
danske brandfolk til gode.
BFC ønsker Jer et godt forår, hvor vi passer på
hinanden, hver for sig.
Vores tanker går særligt til alle de familier som
har mistet til, eller er ramt af brandkræft og
minder jer om at I til enhver tid er velkomne i
BFC.
På vegne af BFC
Lissen Daa

Modtager af Fællesskabsprisen 2015

