Referat Generalforsamling Kræftens Bekæmpelse 25.06.20

Deltagere: Jens-Erik Poulsen, Helmuth Zickert, Else Nørby, Erik Vangsted, Fritz Hansen, Herman Søberg,
Henny Pedersen, Inge-Marie Holst, Hanne Kristensen & Henriette Bjerre

Velkomst ved Jens-Erik

1. Dirigent Jens-Erik Poulsen

2. Beretning ved Jens-Erik: Der blev indsamlet over 35 mio. ved landsindsamlingen i 2019, 145,3 mio.
ved Knæk Cancer. Som det ser ud nu, så er det 6 ud af 10 der overlever kræft. I lokalforeningen har
vi haft 7 bestyrelsesmøder, frivilligaften, deltaget i relevante møder som regionen har afholdt. Der
har været arrangementer som landsindsamling, stafet for livet, solkampagne, LIONS kvindeløb mm.
Stafet for livet blev afholdt for femte gang med ca. 1000 deltagere. Stafetten gav 370.000 i
overskud. Tak til alle frivillige ved vores arrangementer, Spar Nord, Hjørring kommune,
styregruppen til stafet for livet, sponsorer m.fl. Der har også været fokus på solen i
børnehaveklasserne, hvor Kræftens Bekæmpelse i et samarbejde med Tryg har haft frivillige ude og
fortælle om solen og dens stråler. Lions arrangerede igen et løb i oktober, hvor overskuddet gik til
DBO i Hjørring. Der blev arrangeret en aften for frivillige, hvor ca. 70 mødte op og 20 udfyldte et
interessekort. Efterfølgende havde lokalforeningen et orienteringsmøde, hvor der blev fortalt om
opgaver mm. Lyserød lørdag havde vi et bord i metropolen med diverse småting og information.
Lokalforeningen har et godt samarbejde med FOF om forskellige foredrag osv.

3. Helmuth Zickert gennemgik regnskabet, som så fint ud. Lokalafdelingen har en god økonomi.
4. Jens-Erik, Inge-Marie og Henriette takkede ja til genvalg
5. Revisor Kurt Mikkelsen blev genvalgt
6. Ingen forslag
7. Digital landsindsamling 16/8, Digital stafet for livet 31/8, Lyserød lørdag uge 40

8. Herman Søberg takkede for sponsorat til forfriskninger på mandeholdet. Mandeholdet starter
første tirsdag i oktober og slutter sæsonen sidste tirsdag i april. Hovedformålet er smidighed,
balance og livsmod. Det er et meget aktivt hold, hvor der også er plads til det sociale udover
træningen. Herman gør et kæmpe stykke arbejde, som vi alle i foreningen sætter stor pris på!

Efter generalforsamlingen blev der afholdt et kort bestyrelsesmøde, hvor bestyrelsen konstituerede sig.
Derefter var det udelukkende den kommende digitale landsindsamling som blev diskuteret. Her afventer vi
yderligere information fra hovedkontoret. Henriette og Erik indkalder til et møde i juli/august, hvis det
bliver nødvendigt. Ellers er Hanne med på sidelinjen mht. oprettelse af diverse ting på facebook.

//ref. Henriette Bjerre

