Referat fra bestyrelsesmøde i Kræftens Bekæmpelse den 8/5-19 kl. 1900 i Hjørring Sognegård,
Torvet 4, 9800 Hjørring.

Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Orientering
Landsindsamlingen
Solkampagnen
Kulturnatten 29/5-19
Røgfri Fremtid
Stafet for Livet
Bordet rundt.
Eventuelt.

Ad 1.
Der var afbud fra Henriette – Inger Marie og Irene fra Hirtshals.
Ad 2.
I alt blev der indsamlet 263.754 kr. i Hjørring Kommune – fordelt således:
Hjørring – kr. 158.283
Sindal – kr. 56.097
Hirtshals – kr. 28.361
Løkken-Vrå – kr. 21.013
Tusind tak til de mange frivillige, som år efter år hjælper til med indsamlingen.
Også stor tak til Spar Nord for lån af lokaler og optælling af penge og til Hjørring Kommune for lån af
Ekspeditionslokalet i forbindelse med uddeling af bøtter.
Og i Sindal – tak til Sparekassen Vendsyssel i forbindelse med indsamlingen der.
Ad 3.
Else oplyste i forbindelse med solkampagnen, at de 14 frivillige damer, der hjælper med hertil, har
besøgt/vil besøge 24 børnehaveklasser på 11 forskellige skoler. De bliver modtaget godt på skolerne,
børnene er interesserede og kampagnen må betegnes som en succes. Tak til de frivillige.
Ad 4.
Kulturnatten – vi har forsøgt at skaffe frivillige til at rejse telt m.v., men det er ikke lykkedes. Årsagen kan
være, at det er aftenen før Kristi Himmelfartsdag.
Det er derfor besluttet, at Kræftens Bekæmpelse ikke deltager.

Ad 5.
I forbindelse med kampagnen ”Røgfri Fremtid” er der taget kontakt til Hjørring Kommune for at få dem til
evt. at blive Partner. Det betyder, at der evt. kan nedlægges forbud mod rygning i arbejdstiden og på
bestemte områder af kommunens matrikler – og bygninger.
Efter dette bestyrelsesmøde har områdekonsulent Lise Aslak, KB Aalborg, og undertegnede den 15. maj
haft møde med direktør Jesper Carlsen og skolechef Peter Larsen for at orientere dem om, hvad Partner i
Røgfri Fremtid vil betyde. Div. brochurer mv. udleveret.
Mødet var meget positivt, og såvel Jesper Carlsen som Peter Larsen vil arbejde videre med projektet. Men –
som det blev oplyst, Hjørring Kommune er en stor arbejdsplads, og det er ikke noget man indfører fra dag
til dag.
Ad 6.
Helmuth orienterede om Stafet for Livet.
I forbindelse med information m.v. om kræft har Hjørring Kommunes Sundhedscenter meldt afbud i år.
Det undersøges, om der er andre muligheder.
Ad 7.
Intet
Ad 8.
Næste bestyrelsesmøde afholdes den 12/8-19 kl. 1900 i Sognegården.

Jens Erik Poulsen, referent.

