Referat fra bestyrelsesmøde i Kræftens Bekæmpelse, Hjørring, den 18. september 2019.

Deltagere: Helmuth Zickert, Hanne Kristensen, Inge-Marie Holst, Jens Erik Poulsen og Marianne Larsen
(frivillig)

1 – Stafet for Livet 2019.09.20
Helmuth orienterede om Stafet for Livet, der for 5. år blev afviklet på Hjørring Golfklubs arealer i
weekenden den 31/8 – 1/9.
Arrangementet var en succes med næsten 1000 deltagere. Der blev brutto indsamlet ca. 504.000 kr. –
fratrukket div. udgifter på ca. 134.000 kr. betyder, at der bliver et overskud på ca. 370.000 kr. til Kræftens
Bekæmpelse.
I de 5 år Stafet for Livet er blevet afviklet i Hjørring, har det genereret et overskud til Kræftens Bekæmpelse
på ca. 1,5 mio. kr.
Tak til de mange deltagere – fightere - frivillige – sponsorer og andre, der var medvirkende til, at
arrangementet blev afviklet perfekt.
2 – Lyserød Lørdag den 5/10-19.
Helmuth oplyste, at der – som tidligere - er truffet aftale om, at Kræftens Bekæmpelse kan opstille en bod i
Metropol, hvor der samtidig afvikles et andet arrangement. Fra boden vil der blive solgt smykker mv., og
overskuddet går ubeskåret til Kræftens Bekæmpelse.
Deltagere: Helmuth – Marianne og Gitte.
Samme dag afvikler Fortuna et fodboldstævne på motionsbasis for kvinder på Landlyst – under mottoet:
Støt Brysterne. Et hold skal betale for at kunne deltage – og overskuddet går til Kræftens Bekæmpelse.
Tak til Fortuna.
Ad 3 - Arrangement for Frivillige den 29/10-19
Som tidligere omtalt har Kræftens Bekæmpelse i Hjørring efter ansøgning modtaget et beløb fra
Lokalforeningspuljen for at kunne afholde et arrangement m.h.p. at skaffe flere frivillige til at hjælpe i
Kræftens Bekæmpelse – og for at sige tak til dem, der allerede på en eller anden måde hjælper til ved
Kræftens Bekæmpelses arrangementer.
På mødet besluttede vi, at arrangementet afholdes i Sognegården den pgl. aften kl. 1900. Der vil blive
annonceret på bl.a. face-book, ligesom der vil blive rettet henvendelse til de frivillige, vi allerede har
kendskab til.
Det vil blive serveret et let traktement, og der vil bl.a. blive givet en orientering om arbejdet inden for
Kræftens Bekæmpelse.
Nærmere aftales senere.
4 – bordet rundt.
Jens Erik orienterede om, at
-

Hjørring Kommune - som arbejdsplads – samarbejder med Kræftens Bekæmpelse om på sigt at
blive Partner i Røgfri Fremtid,

-

-

Kræftens Bekæmpelse opfordrer Regeringen til at lade prisen på en pakke cigaretter stige til mindst
60 kr. – og at prisen gradvis skal stige til 90 kr. Dette bl.a. for at undgå, at 40 unge hver dag starter
på at ryge,
Der afholdes politisk dialogmøde på Hotel Scandic i Aalborg den 4/11-19,
Der afholdes lokalforeningskonference den 25/1-20 i Fredericia.

5 – næste møde.
Næste bestyrelsesmøde afholdes den 30/9-19 kl. 1700 i Sognegården.
6 – eventuelt.
Intet.

Hjørring, den 20/9-19

Jens Erik Poulsen, referent.

