Bestyrelsesmøde i Kræftens Bekæmpelse, Hjørring den 20. februar 2020
Deltagere: Jens Erik Poulsen, Else Nørby, Inge-Marie Holst, Irene Rasmussen, Hanne Møller Kristensen &
Henriette Bjerre
1. Landsindsamling Hirtshals 2020:
Der er ikke den store tilslutning fra Hirtshals endnu. Der er indrykket annonce i Hirtshals-Bindslev
ugeavis og på onlineavisen Flaskeposten. Der er sendt sms til 105 indsamlere registreret i SAM,
Hanne har boostet et opslag på facebook osv. Irene undersøger, om der kan være
udlevering/aflevering hos slagter Winther, og så må vi løse resten efterhånden. Hvis ingen melder
sig, så må vi pakke tasker og lave labels i Hjørring. I starten af uge 9 sender Henriette sms til alle
indsamlere og forsøger at få dem til at give en tilbagemelding, uanset om de vil samle ind eller ej.
Så må vi opdatere SAM så godt som muligt. Vi mødes klokken 18.00 den 12/3 og tager en status
inden vores generalforsamling. Vi kan evt. aftale en ringeaften, alt efter hvor mange indsamlere vi
har fået.
2. Landsindsamling Hjørring 2020:
Landsindsamlingen finder sted den 29. marts i år. Vi må være i Spar Nord igen, og Helmuth aftaler
nærmere mht. brug af Borgerservice. I store træk så står Erik Vangsted for kontakt til indsamlerne,
Henriette sørger for materialer og koordinering. Vi pakker fra kl. 8.30 og udleverer fra kl. 12.00 den
28. marts, og så bliver det muligt for de sidste at afhente søndag morgen. Vi vil dog bestræbe os på,
at så mange som muligt får hentet deres bøtter mm om lørdagen. Erik, Bente og Henrik kommer og
hjælper om lørdagen. Inge-Marie sørger for morgenmad, Jens-Erik tager drikkevarer med fra
lageret, og så ser vi lige, hvad vi gør mht. frokost. Else og Helmuth sørger for sandwich fra Føtex,
småkager, sodavand, paptallerkener, servietter, køkkenruller og affaldssække til selve
indsamlingsdagen. Dette vil Else koordinere med Helmuth. Jens-Erik sørger for vingaver til banken.
Resten får vi på plads ved de næste møder. Henriette udskriver diplomer, som vi kan lave til
børnene.
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