Referat fra møde i Kræftens Bekæmpelse den 3. december 2019, Provstikontoret
Deltagere: Irene, Jens-Erik, Hanne, Helmuth & Henriette






Velkomst ved Jens-Erik
Arrangement for frivillige: Der blev evalueret på vores arrangement for frivillige, som blev en rigtig
fin aften. Vi fik en del tilbagemeldinger fra folk, som gerne vil give en hånd med. Planen er nu, at vi I
starten af februar vil holde et møde, hvor vi vil kontakte de personer som har tilkendegivet, at de
gerne vil hjælpe.
Økonomi: Aftenen endte med at koste 10.500, så de penge vi havde søgt om at få dækkede næsten
det hele.



Landsindsamlingen: Her talte vi specielt om indsamlingen i Hirtshals. Hvordan griber vi opgaven an?
Irene vil stadig meget gerne hjælpe, men vi mangler nogle tovholdere, som også vil tage sig af den
administrative del. Pengene kan som sidste år afleveres i Hjørring, og her vil man også bestille
materiale. Vi vil forsøge at få flere hænder via diverse onlineaviser samt på facebook. For at få et
overblik over de forskellige ruter, så vil lokalafdelingen spørge den tidligere formand i KB Claus
Foged, om han vil give en hånd med. I Hjørring regner vi med at pakke og udlevere i Borgerservice,
og Jens-Erik kontakter Spar Nord for at høre, om de vil hjælpe til igen.



Folder: Endnu engang en rigtig flot folder! Vi har denne gang en ekstra side, som vil blive brugt til
vores ”interessekort” for at skaffe flere frivillige. Hanne sender folderen i korrektur hos resten af
bestyrelsen.



Evt: Den 11. november 2019 var Else på kommunen sammen med Lise Aslak for at underskrive
kontrakten om ”Røgfri Fremtid” med Hjørring Kommune



Lokalafdelingen har modtaget 10% af overskuddet fra Stafet for Livet, hvilket løb op i kr. 37.013,-.
Vi har ansøgt Hjørring Kommune om kr. 35.000 og har modtaget kr. 30.000.



Det blev aftalt, at Hanne kan bruge flere penge på facebook, så vi når ud til endnu flere.



Næste møde bliver den 9. januar 2020 kl. 17.45-19.00 i Hjørring Sognegård.

