KRÆFTENS BEKÆMPELSE
LOKALFORENINGEN FOR HJØRRING
REFERAT FRA MØDE I BESTYRELSEN 10. MAJ 2022

REVIDERET
IHT RETTELSER
FØR 12.MAJ 2022

DELTAGERE: Else Nørby, Helmuth Zickert, Alice Kæhlershøj, Hanne Møller Kristensen, Thomas Mark og
Claus Foged
GÆSTER:
Henriette Bjerre (Landsindsamlingen) og Sine Dam Møller (Regionskontoret)

Dagsorden:
1. Jagt på nye bestyrelsesmedlemmer,
2. Landsindsamlingen ERFA v/ Henriette Bjerre,
3. Referat fra Repræsentantskabsmødet i Kolding 7.-8.maj,
4. Stafet for livet,
5. Solkampagne,
6. Andre forestående arrangementer,
7. Restlager af drikkevarer,
8. Eventuelt,
9. Næste møde
Ad.1. Der udarbejdes brev til udsendelse til alle medlemmer i Hjørring Kommune (excl. tidl. Sindal
Kommune) med oplysning om arrangementer og ønske/invitation til flere frivillige til både konkrete
opgaver og generelt bestyrelsesarbejde. CF laver udkast som sendes til godkendelse af bestyrelsen. Brevet
udsendes via Hovedkontoret.
Det er muligt for formand eller næstformand at rekvirere en medlemliste med email adresser, men indtil
videre forsøges alene med ovenstående.
Ad. 2. 70 indsamlere indsamlede næsten 150.000 kr. excl. senere giroindbetalinger .Mange benyttede
Mobilpay, hvilket vurderes at give større beløb fremfor betaling med reelle penge.
AK og Erik Vangsted organiserer ruter og Henriette organiserer indsamlerne. Der kan bruges 2-3 personer
yderligere.
Det overvejes om ringeaftenen giver et rimeligt resultat i forhold til anstrengelserne. Der ønskes poser i
stedet for bøtter, som er vanskelige at håndtere ved åbningen. Mødesalen i Sognegården er velegnet til
formålet. Henriette deltager i en evaluering via TEAMS med KB. Næste års indsamling er 16. april 2023Ad. 3. TM aflagde beretning som debutant til Repræsentantskabsmødet. Et godt møde med proffessinel
afvikling og god information om KBs arbejde og mål (røg og senfølger). Lokalt bør vi indhente relevante
faktaoplysninger og inddrage andre patientforeninger i opgaven vedrørende bl.a. senfølger og forinden
henvendelse til Hjørring Kommunes politikere eller administration. KBs Formand og Direktør vil redegøre
for sagen på regionsmødet ons. 29. juni på Regionskontoret. CF og TM deltager.
Ad. 4. Stafet for Livet afholdes på Dyrskuepladsen 27.-28. aug. 2022. Der er pt 10 hold tilmeldt med 46
deltagere. Der er forlods sponsorater for 30.000 kr. og overskuddet var i 2021 ca. 175.000 kr.og forventes
at give større overskud i 2022. HZ meddelte, at han stopper i år med Stafet for Livet.

Ad. 5. EN oplyser at første møde om årets solkampagne afholdes 18.maj. Der er 11 deltagere og der ventes
4-5 yderligere. Kampagnen indledes i uge 20 og fortsætter i følgende uger med besøg i børnehaveklasserne.
Der er en stand på Kulturnatten 3. juni kl 19-22.
Ad. 6. Hirtshals Apotek har henvendt sig til Regionskontoret da de gerne vil deltage i HPV kampagnen i aug.
CF kontakter apoteket for at høre nærmere og hvad de forventer af os som lokalforening.
Lyserød Lørdag afvikles i Metropol i efteråret med Marianne Trans Larsen som tovholder.
SDM oplyste, at Jes Dige ikke længere arbejder for KB idet han haretableret foreningen skyggebørn og er
afløst af Per Bøge, København.
Ad. 7. Restlageret omsættes ved diverse bestyrelsesmøder.
Ad. 8. Der afholdes kursus for nye bestyrelsesmedlemmer 19. maj kl. 17.-21. TM deltager.
Der var forslag om diverse foredrag, eventuelt i samarbejde med FOF. EN holder kontakt til FOF.
Mindfullness blev foreslået som et emne, evt. sammen med DBO, ligesom personlige erfaringer og
oplevelser fra lokale personer var en mulighed.
Lokalforeningen har ca. 85.000 kr. på kontoen, men der er disponeret for næsten alle pengene.
Ad. 9. Næste bestyrelsesmøde ventes indkaldt medio august 2022-

Claus Foged
Referent

