Kræftens Bekæmpelse Hjørring - Generalforsamling den 14/3-2019
BESTYRELSENS BERETNING FOR 2018

Kræftens Bekæmpelse på landsplan:
Kræftens Bekæmpelses overordnede opgave er at arbejde for
• at færre får kræft
• at flere overlever kræft
• et bedre liv efter kræft
Rygning er fortsat den største risiko for at få kræft.

Store donationer på landsplan til Kræftens Bekæmpelse
Ved Landsindsamlingen i april 2018 blev der indsamlet 32,4 mio. kr. – og der var ikke færre end 25.000
frivillige, der hjalp til med ”raslebøtterne.”
Også det store Knæk Cancer arrangement i oktober sammen med TV2 var en succes – her blev der i alt
indsamlet 141,9 mio. kr. til forskning m.v.

Lokalforeningen i Hjørring:
Der er i siden Generalforsamlingen i 2018 afholdt 5 bestyrelsesmøder, ligesom vi har deltaget i relevante
møder i Regionen. Jens Erik Poulsen repræsenterede foreningen ved Repræsentantskabsmødet i Kolding i
maj måned
Medlemstallet:
Den seneste opgørelse viser, at Kræftens Bekæmpelse netop nu har 4868 medlemmer med bopæl i Hjørring
Kommune. Dertil kommer, at mange mennesker på forskellig vis hjælper Lokalforeningen ved at deltage i
Landsindsamlingen, Solkampagnen, Stafet for Livet eller arbejder som frivillige og støtter derved op om
foreningens øvrige arrangementer.
Vi er meget glade for, at der er så mange i Hjørring Kommune, der gerne vil gøre en forskel og yde en indsats
i kampen mod kræft.
Økonomi:
Som i de foregående år har lokalforeningen gennemført de mange aktiviteter uden tilskud fra
landsforeningen. Gode lokale sponsorer, samarbejdspartnere og offentlige tilskud har givet os den
nødvendige økonomi til et meget højt aktivitetsniveau. Det er vi taknemmelige for og meget stolte af. Tak til
alle bidragyderne, store som små.
Efter ansøgning har Lokalforeningen modtaget kr. 9.442 kr. fra en såkaldt Lokalforeningspulje – til brug for
hvervning af frivillige.
Lokalforeningen har en god økonomi, og de likvide midler er i årets løb øget med næsten 25.000 kr. til nu
74.479 kr.
Der henvises til foreningens regnskab.

Arrangementer afholdt i Lokalområdet i årets løb:
Af større arrangementer, som Lokalforeningen i Hjørring afviklede i 2018 kan nævnes Landsindsamlingen,
Stafet for Livet, Solkampagnen og Lions, Sct. Catharinæ Gruppens Kvindeløb.

Landsindsamlingen søndag den 8/4-18:
I vores område blev resultaterne således:
Hirtshals 69.020, Løkken / Vrå 42.037, Sindal 52.686, Hjørring 173.153
Indsamlet 2018 i hele Hjørring Kommune 336.896 kr.
Det var et flot resultat – men dog lidt mindre end året før.
Der skal fra bestyrelsen lyde en kæmpe, kæmpe tak til alle bidragsydere – og ikke mindst til alle indsamlerne.
En stor tak til Hjørring Kommune for lån af ”ekspeditionslokalet” på Rådhuset i forbindelse med uddeling af
indsamlingsmateriale m.v.
Ligeledes en stor tak til Spar Nord som velvilligt stillede såvel personale som lokaler til rådighed i forbindelse
med aflevering af indsamlingsbøtterne og den følgende optælling af de indsamlede penge.
Landsindsamlingen i 2019 vil finde sted søndag den 7. april.

Stafet for Livet:
Den 18-19. august afvikledes Stafet for Livet i Hjørring for fjerde gang på Hjørring Golfklubs arealer.
Deltagelsen var ikke så stor i 2018 som året før – om det skyldes regnvejret i 2017 eller andre forhold, vides
ikke med sikkerhed, men 919 deltagere på 24 hold er også flot, og det gav et nettooverskud på 237.475 kr.
til Kræftens Bekæmpelse, så alt i alt et meget flot resultat.
Også støtten fra lokale sponsorer var som sædvanligt overvældende.
Der skal lyde en helt stor tak til de mange frivillige, som hjalp til ved arrangementet og selvfølgelig en helt
særlig tak til styregruppen, som overhovedet gjorde det muligt.
Også 1000 TAK til alle fightere, holddeltagere, frivillige og sponsorer, der var med til at gøre denne dag så
minderig og unik!
I skrivende stund er tilrettelæggelsen af Stafet for Livet 2019 i fuld gang. Det bliver et lille jubilæum i år, idet
det er 5 år arrangementet afholdes.

Solkampagnen:
Solkampagnen blev lanceret i 2007 og afvikles i samarbejde mellem Kræftens Bekæmpelse og Trygfonden.
Den blev iværksat i forsøget på at nedbringe antal tilfælde af hudkræft blandt danskerne gennem oplysning
om fornuftig soladfærd.
I Hjørring lokalforening tager en fast gruppe af kvinder i maj rundt til børnehaveklasserne på de skoler, der
ønsker besøg og fortæller børnene om vigtigheden af at beskytte sig mod solens stråler og huske solcreme
og solhat.
Det er en god oplevelse, og det er dejligt, at der hvert år er nogle, der vil tage ud på skolerne, og skoler, der
vil tage imod tilbuddet.

Lions – Sct. Catharinæ Gruppens Kvindeløb:
Den 1. søndag i oktober afholder Lions et løb for kvinder i forbindelse med Lyserød Lørdag. I 2018 valgte
arrangørerne for 11. år i træk at give overskuddet til De Brystopererede i Hjørring.
Vi er meget glade for, at Lions på denne måde støtter op om de brystopererede kvinder.

Andre arrangementer, som blev afviklet i årets løb:
1/6: Kulturnatten – KB deltog som sædvanligt – der var opstillet telt – og der blev bl.a. lavet solarmbånd til
børnene.
9/9: Føtex arrangerede stort kagebord på Bispetorvet. Billetprisen på kr. 50 gik ubeskåret til Kræftens
Bekæmpelse.
5/10: Meny afholdt et gourmetarrangement i Fiberhallen, hvor frivillige fra Kræftens Bekæmpelse hjalp med
serveringen. Til gengæld fik KB et tilskud på 50 kr. pr. solgt billet (84).

6/10: Lyserød Lørdag: Kræftens Bekæmpelse havde en bod åben i Metropol i forbindelse med Lyserød
Lørdag.
20/10: Fortuna: Kræftens Bekæmpelse havde en bod åben på Stadion i forbindelse med en af Fortunas
hjemmekampe – og hvor Fortuna selv var en del af arrangementet ved at optræde i lyserøde trøjer.
Rygning: Som jeg skrev i indledningen er rygning fortsat den største risiko for at få kræft.
Hver dag lærer 40 børn og unge at ryge. Kræftens Bekæmpelse og Trygfonden har derfor etableret
partnerskabet ”Røgfri Fremtid”, hvor formålet er at sætte fokus på, at børn og unge har ret til at vokse op
uden røg, skabe en røgfri fremtid og sikre, at færre begynder at ryge og færre dermed også bliver syge af
tobaksrøg.
I Danmark er det 15,6 % af de 16-24 der ryger dagligt.
I Sverige er det 9,3 %
I Norge er det 3 %
Flere end halvdelen af landets kommuner er Partner i Røgfri Fremtid, og der arbejdes til stadighed for at øge
dette tal. Mange større virksomheder og organisationer er ligeledes Partnere.
Fodboldklubben Fortuna har givet tilsagn om at blive Partnere i Røgfri Fremtid, og der er taget kontakt til
Hjørring Kommune med en forespørgsel om at indgå i samme partnerskab.
Malerholdet: I foråret blev lederen af malerholdet Erla Poulsen tildelt et legat på 5000.- kr. fra SerapionsOrdenen i Brønderslev som tak for det store frivillige arbejde, hun har udrettet. Tillykke til Erla og stor tak til
Serapions-Ordenen i Brønderslev.
Samarbejde med FOF:
Vores flerårige samarbejde med FOF fortsætter og udvides hele tiden med nye aktiviteter. I 2018 var der
således arrangeret foredrag om medicin, yoga for kræftramte, varmtvandstræning, pilates m.v.
Vi er meget taknemmelige for den store administrative hjælp, vi modtager igennem dette samarbejde.
Igennem FOF’s sæsonprogram er Kræftens Bekæmpelse nævnt i forbindelse med de arrangementer, vi
medvirker ved, og vi når derved ud til langt flere, end vi ville nå gennem traditionel annoncering.

Aktivitetsplan for 2019:
Uge 13: Open by Night.
Uge 14 – 7/4: Landsindsamling
Uge 19: Solkampagne skoler
Uge 21 – 25-26/5: Repræsentantskabsmøde
Uge 35 – 31/8-1/9: Stafet for Livet
Uge ? – sep/okt: Arrangement for frivillige i forbindelse med bevillingen på 9.400 kr. fra Lokalforeningspuljen.
Uge 40: Lyserød Lørdag
Uge 43: Knæk Cancer
Til slut vil jeg sige stor tak til alle vores samarbejdspartnere, bestyrelsen, ressourcepersoner og andre
frivillige, som gennem hele året 2018 har ydet en stor indsats.
Hjørring, marts 2019.
På bestyrelsens vegne
Jens Erik Poulsen

