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BESTYRELSENS BERETNING FOR 2021.

Corona-pandemien:
Også 2021 blev et år i skyggen af Corona, hvilket betød, at det også for Kræftens Bekæmpelse blev et
besværligt år med mange aflysninger og digitale møder i stedet for fysiske møder.
Vaccinationerne har imidlertid været med til at dæmme op for pandemien – og i Danmark har det betydet,
at vi nu ikke bliver så syge af smitten, som tilfældet var tidligere.
Covid 19 kategoriseres nu ikke længere som samfundskritisk.
I skrivende stund har over 2,8 mio. været smittet og i alt er 4.829 døde af sygdommen.

Kræftens Bekæmpelse på landsplan:
Kræftens Bekæmpelses overordnede opgave er at arbejde for
• at færre får kræft
• at flere overlever kræft
• et bedre liv efter kræft
Rygning er fortsat den største risiko for at få kræft.

Store donationer på landsplan til Kræftens Bekæmpelse:
Ved Landsindsamlingen i august 2021 blev der indsamlet over 41 mio. kr. – et meget flot resultat.
Det store Knæk Cancer arrangement i oktober sammen med TV2 var en succes – her blev der i alt indsamlet
169,8 mio. kr. til forskning m.v., hvilket er rekord.
Der blev på landsplan gennemført 66 Stafetter For Livet – såvel digitalt som fysisk. Der var ca. 20.000
deltagere, og det gav et overskud til Kræftens Bekæmpelse på ca. 13 mio. kr.

Lokalforeningen i Hjørring:
Der er i 2021 afholdt 6 bestyrelsesmøder, ligesom vi har deltaget i relevante møder i Regionen. Nogle af
møderne er afholdt fysisk – de fleste digitalt.

Medlemstallet:
Den seneste opgørelse viser, at Kræftens Bekæmpelse netop nu har 4411 medlemmer med bopæl i Hjørring
Kommune. Dertil kommer, at mange mennesker på forskellig vis hjælper Lokalforeningen ved at deltage i
Landsindsamlingen, Solkampagnen, Stafet For Livet - eller arbejder som frivillige og derved støtter op om
foreningens øvrige arrangementer.
Vi er meget glade for, at der er så mange i Hjørring Kommune, der gerne vil gøre en forskel og yde en indsats
i kampen mod kræft.
På landsplan har Kræftens Bekæmpelse ca. 392.000 medlemmer.

Økonomi:
Som i de foregående år har lokalforeningen gennemført de mange aktiviteter uden tilskud fra
landsforeningen. Gode lokale sponsorer, samarbejdspartnere og offentlige tilskud har givet os den
nødvendige økonomi til et – efter omstændighederne – flot aktivitetsniveau. Det er vi taknemmelige for og
meget stolte af. Tak til alle bidragyderne, store som små.
Lokalforeningen har en god økonomi, men da vi i efteråret afholdt en såkaldt frivilligaften kommer vi ud med
et underskud på kr. 25.654,80, således at vores likvide midler nu er på kr. 66.687,72

Arrangementer afholdt i Lokalområdet i årets løb:
Af større arrangementer, som Lokalforeningen i Hjørring afviklede i 2021 kan nævnes Landsindsamlingen og
Stafet For Livet.

Landsindsamlingen søndag den 11/4-21:
Landsindsamlingen i 2021 blev afholdt digitalt i Hjørring, idet det var bestyrelsens opfattelse, at en
såkaldt fysisk indsamling, hvor man går fra dør til dør og ringer på, ville indebære en stor risiko for,
at nogle af de frivillige indsamlere kunne blive smittet med Corona.
I Hjørring Kommune blev der indsamlet kr. 25.033 i Hjørring.
I Sindal gennemførte man en fysisk indsamling – og det blev til hele kr. 26.384.
Det samme gjorde man i Løkken-Vrå, og her blev det til kr. 45.822
Konklusionen må være, at fysiske indsamlinger giver mere end digitale indsamlinger.
I alt blev der således i Hjørring Kommune indsamlet kr. 97.239

Stafet For Livet:
Den 28-29. august afvikledes Stafet For Livet i Hjørring for syvende gang – og igen blev den afviklet digitalt
p.g.a. Coronaen.
Selvom afviklingen af stafetten var meget anderledes end de tidligere år, var der bruttoindtægter på kr.
190.652 – netto giver det ca. kr. 170.000 til Kræftens Bekæmpelse, så alt i alt et meget flot resultat.
Støtten fra lokale sponsorer var som sædvanlig overvældende.
Der skal lyde en stor tak til de mange frivillige, som hjalp til ved arrangementet og selvfølgelig en helt særlig
tak til styregruppen, som overhovedet gjorde det muligt.
Også 1000 TAK til alle fightere, holddeltagere, frivillige og sponsorer, der alle gjorde sit til, at vi trods
”modvind” fik et flot resultat.
Der skal også rettes en stor tak til Helmuth og Lisbeth for en kæmpeindsats – ellers var resultatet ikke blevet
så flot som tilfældet blev.
I skrivende stund er tilrettelæggelsen af Stafet For Livet 2022 i fuld gang.

Solkampagnen:
Solkampagnen blev aflyst p.g.a. Corona.

Kulturnatten:
Kulturnatten/Open by Night blev aflyst p.g.a. Conona.

Samarbejde med FOF:

Vores flerårige samarbejde med FOF fortsætter og søges hele tiden udvidet med nye aktiviteter.
Dog har Coronaen i høj grad sat sit præg på disse aktiviteter i 2021, idet aktiviteterne kun i meget begrænset
omfang har kunnet lade sig gøre

Frivilligaften:
Bestyrelsen ser gerne, at vi har nogle flere frivillige at trække på – både til bestyrelsesarbejde og til de
forskellige arrangementer, vi afholder.
Derfor arrangerede vi en såkaldt Frivilligaften i Sognegården den 18/11, hvor vi via div. medier indbød
interesserede til at få mere indsigt i det arbejde, som Kræftens Bekæmpelse står for.
Det blev en god aften med ca. 30 deltagere. Orienteringen blev givet af områdekonsulenter fra Kræftens
Bekæmpelse i Aalborg og af lokale bestyrelsesmedlemmer – og det betød, at flere viste interesse for det
frivillige arbejde – og det vil der blive fulgt op på.
”Pi’erne fra Regionshospital Nordjylland” med dirigent Keld Andersen underholdt med korsang – det var
meget flot.

Aktivitetsplan for 2022:
Kræftens Bekæmpelse vil i årene 2020 – 2021 og 2022 fokusere på 2 områder for politiske indsatser, som
også skal iagttages i Lokalforeningerne:
1 – Ingen pårørende skal stå alene
2 – Røgfri Fremtid.
Af andre initiativer, som vi har kendskab til p.t., kan nævnes – (tilrettelæggelse besværliggøres af Coronaens
udvikling):
3/4: Landsindsamling
8/5: Repræsentantskabsmøde
28-29/8: Stafet For Livet
Uge 20: Solkampagne
Kulturnat: Dato endnu ikke fastsat.
Oktober: Lions Kvindeløb.
Til slut vil jeg sige stor tak til alle vores samarbejdspartnere, bestyrelsen, ressourcepersoner og andre
frivillige, som gennem hele året 2021 har ydet en stor indsats.
Hjørring, marts 2022.
På bestyrelsens vegne
Jens Erik Poulsen

