Bestyrelsesmøde i Kræftens Bekæmpelse, Hjørring den 9. januar 2020
Deltagere: Helmuth Zickert, Jens Erik Poulsen, Inge-Marie Holst & Henriette Bjerre
1. Opfølgning på møde med nye frivillige:
Det blev besluttet på mødet at sende en invitation til de personer, som udfyldte et interessekort til
vores arrangement for frivillige. Vi vil invitere til et møde den 27. februar 2020, hvor vi vil lave
nogle små grupper og fortælle om Landsindsamlingen, Stafet for livet mm. Så kan vi pejle os lidt
mere ind på, hvad folk har lyst til at være en del af. Jens-Erik laver et udkast til invitationen, og så
aftaler vi nærmere mht. indhold.
2. Landsindsamling:
Landsindsamlingen finder sted den 29. marts i år. Vi må være i Spar Nord igen, og Helmuth aftaler
nærmere mht. brug af Borgerservice. I store træk så står Erik Vangsted for kontakt til indsamlerne,
Henriette sørger for materialer og koordinering. Vi pakker fra kl. 8.30 og udleverer fra kl. 12.00 den
28. marts, og så bliver det muligt for de sidste at afhente søndag morgen. Vi vil dog bestræbe os på,
at så mange som muligt får hentet deres poser om lørdagen.
3. Landsindsamling Hirtshals:
Jens-Erik tager en snak med Irene om koder til SAM. Vores udfordring er at få samlet en lille
styregruppe i Hirtshals med lokalkendskab, som kan stå for planlægningen. Indtil videre kan vi gøre
brug af ruterne fra sidste år, hjælpe med bestilling af materiale, og så kan der afleveres bøtter i
Hjørring. Vi kan muligvis få hjælp udefra til at kigge på ruterne, men dette er ikke helt på plads. Vi
kan evt. også benytte os af phonere til at få skaffet flere indsamlere. Der skal laves opslag på
Facebook, Flaskeposten mm.
4. Generalforsamling 2020:
Lokalforeningens generalforsamling bliver den 12. marts 2020 i sognegården fra kl. 19-21. IngeMarie Holst, Jens-Erik Poulsen & Henriette Bjerre er på valg.
5. Bordet rundt/Evt.
• Helmuth foreslog at arbejde videre på et foredrag evt. i samarbejde med FOF om medicinsk
cannabis.
• Repræsentantskabsmøde i Kolding 2.-3. maj. Her deltager Jens-Erik og muligvis også
Helmuth
• Henvendelse fra Peter Mortensen som vil lave en auktion til fordel for Kræftens
Bekæmpelse på sin egen facebook-side. Vi deler og liker.
• Kort redegørelse om vores økonomi som er rigtig fin. Der er plads til nytænkning og mere
”risikable” initiativer, så gå gerne i tænkeboks og kom med input!
• Foredrag i Senfølgerforeningen den 29. januar 2020
Ref. Henriette

