Bestyrelsesmøde i Kræftens Bekæmpelse, Hjørring den 9. januar 2019

Deltagere: Else Nørby, Hanne Møller Kristensen, Helmuth Zickert, Jens Erik Poulsen, Jonna Jensen, IngeMarie Holst & Henriette Bjerre

Jens Erik startede ud med kort at orientere om, at han havde været i Aalborg for at hilse på den nye
områdekonsulent. I samme anledning fik han sagt farvel til Stefan Paschke.

1. Landsindsamlingen er den 7. april 2019. Vi er så småt gået i gang, og Erik Vangsted har sagt ja til at
hjælpe igen i år. Vi pakker og udleverer i Borgerservice, og så er vi igen i år i Spar Nord på
indsamlingsdagen. Else og Jens Erik holder et møde med banken sidst i marts og får de sidste ting
på plads. Arne Jensen i Hirtshals er stoppet, og Irene Rasmussen har taget over. Vi hjælper så godt
vi kan.
2. Jens Erik informerede om Røgfri Fremtid, som er et samarbejde mellem Kræftens Bekæmpelse og
TrygFonden, hvor forskellige klubber, virksomheder og foreninger kan indgå et partnerskab. I
Hjørring har Fortuna vist interesse til at støtte op om visionen om en røgfri fremtid. Hver dag er der
40 børn/unge, som begynder at ryge. Se mere på https://www.roegfrifremtid.dk/

3. Det blev aftalt, at pengene fra lokalforeningspuljen skal gå til et arrangement i efteråret, hvor vi vil
invitere de frivillige samt forsøge at få flere nye frivillige. Det skal være et arrangement med
spisning samt eventuel underholdning. Der arbejdes videre på sagen.

4. Else har kontakten med FOF og taler med dem om 1-2 foredrag om året. Her kan Daniel Svensson
være en mulighed. FOF har efter vores henvendelse om et madlavningskursus for kræftramte
mænd allerede sat et hold op! Nu må vi så se, om holdet bliver oprettet.
5. Generalforsamlingen 2019 bliver den 14. marts. Vi afholder generalforsamling og konstituerer os
bagefter. Else Nørby, Helmuth Zickert og Hanne M. Kristensen er på valg. Jonna ønsker at træde ud.
Desuden holdes der et kort bestyrelsesmøde. Det bliver i sognegården fra klokken 18.
6. Helmuth gennemgik regnskabet, som ser fornuftigt ud. Jonna orienterede også om forskellige ting
bl.a. om DBO, hvor det er småt med medlemmer til bestyrelsen. Der er generelt brug for flere
hænder bl.a. til aktivitetsfolderen, som kræver en del opfølgende arbejde til de forskellige
foreninger.
7. Næste møde 14. marts 2019

