Bestyrelsesmøde Kræftens Bekæmpelse den 21. januar 2021

Deltagere på telefonmøde:
Lise Aslak (KB), Erik Vangsted, Hanne Kristensen, Else Nørby, Inge-Marie Holst, Jens-Erik Poulsen,
Helmuth Zickert & Henriette Bjerre.

1. Landsindsamlingen
Generel snak om landsindsamling. Skal det være digitalt eller en fysisk indsamling? Hvordan ser det
hele ud ift. corona? Lise Aslak kunne informere om, at der pt. i Kræftens Bekæmpelse arbejdes på
en fysisk indsamling af flere årsager. Sidste år blev indsamlerne taget godt i mod, og folk var villige
til at donere og var meget positive. KB følger situationen nøje og arbejder med retningslinjer i
forhold til indsamlerne. Bestyrelsen i Hjørring er dog enige om, at det bliver en digital indsamling i
Hjørring. Der sendes en mail ud til indsamlerne med information efter Hanne og Henriette har
deltaget i kampagnestartmøde i næste uge.
Lise vil forsøge at sætte noget i gang for at skaffe kampagneleder mm til Hirtshals, som jo egentlig
er en selvstændig enhed, der ikke hører under Hjørring.

2. Generalforsamling
Kræftens Bekæmpelse laver en digital generalforsamling for lokalforeningen i Hjørring via Teams.
KB kører den tekniske del af mødet og sender indkaldelse. Til info så skal man ikke have installeret
Teams på computeren. Man modtager en mail med et link og kan deltage i mødet.
Mødet bliver torsdag den 17. marts 2021 klokken 19.00. Der er sidste tilmelding søndag den 14.
marts 2021 til Lise Aslak på laj@cancer.dk
Hanne sørger for offentliggørelse via Facebook og hjemmeside. Rådgivningen kan også være
behjælpelig med at dele opslaget.
Else, Helmuth og Hanne er på valg i 2021.

3. Stafet for livet
Her skal det også vendes, om stafetten skal være en fysisk stafet eller en online-stafet. Der afholdes
et møde i februar 2021, hvor man vil tage en afgørelse. I 2020 var det ikke muligt at gennemføre en
fysisk stafet, men man kom alligevel ud med et flot resultat.

4. Politisk Fokus
Røgfri fremtid:
Kommunen sagde 1. august 2020 ja til at være med som røgfri kommune. Fortuna og Dana Cup
havde egentlig sagt ja, men alting ligger lidt stille i øjeblikket pga. corona. Der er vedtaget røgfri
skoletid. KB laver senere på året en temadag for alle ungdomsuddannelserne vedr. røgfri skoletid.
Hjørring Kommune har vedtaget røgfri arbejdstid/skoletid fra årsskiftet i år.
Ingen pårørende skal stå alene: Kommunen har en pårørende-vejleder som man kan tage kontakt
til og få hjælp til at komme videre. Børn og Unge som pårørende som fokuspunkt kommer til at
fylde en del i 2021.
Begge fokuspunkter fortsætter i 2021-2022

5. Bordet rundt
Jens-Erik: Rema 1000 støtter KB med et beløb, når man køber visse varer.
Else: God idé med møde på teams hvor vi kan se hinanden og række hånden op. Det er lettere at
styre end et telefonmøde
Hanne: Nyhedsbrev på hjemmesiden bliver ikke brugt og kontoen bliver deaktiveret efter 2,5 år,
hvis man ikke gør noget. Vi er gået over til Facebook og kommer ikke til at lave nyhedsbreve på
hjemmesiden.
Lise: Rådgivningen i Hjørring er lukket pt, men rådgivningen i Aalborg har åbent på telefonen og
man kan booke samtaler. KB har oplevet et stort fald i henvendelserne så spred budskabet!
Der ansættes en ny administrativ rådgiver 1. marts 2021 og ny områdechef til sommer i Aalborg.
Hanne: Den nye folder er printet i 200 stk. som leveres til Anna Sick. Vi kan altid få flere men skal
også lige se, hvem der vil tage i mod den.
FOF er lukket indtil videre.
6. Evt.
Landsforeningskonference 30. januar (Jens-Erik deltager)
Frivillighedskursus 6. februar er rettet mod formænd, næstformænd m.fl. Er ændret til et
onlinekursus – se mere på frivillig.dk
Repræsentantskabsmødet 8.- 9. maj bliver nok online
Næste møde 28. januar klokken 17.00 på Teams

Ref. Henriette Bjerre

