Generalforsamling i Kræftens Bekæmpelse mandag den 21. marts 2022,
Hjørring Sognegård.
Deltagere: Thomas Mark, områdekonsulent Sine Dam Møller, Herman Søberg, Inger Søberg, Alice
Kæhlershøj, Anne Marie Gaarden, Helmuth Zickert, Erik Vangsted, Claus Foged, Hanne Boel, Else Nørby,
Inge-Marie Holst, Hanne Møller Kristensen, Jens-Erik Poulsen & Henriette Bjerre.

Velkomst ved formand Jens-Erik Poulsen

1. Valg af dirigent:
Helmuth Zickert blev valgt som dirigent og kunne konstatere, at dagsordenen var rettidigt udsendt.
2. Beretning v. Jens-Erik Poulsen:
Formandens beretning kan ses på foreningens hjemmeside www.cancerhjoerring.dk
3. Regnskab v. Helmuth Zickert:
Gennemgang af regnskabet. Kort fortalt så er der kommet en ny elektronisk regnskabsformular til
indberetning. Der er igen et tilskud fra Hjørring kommune på kr. 30.000 under §18, Stafet for livet
har givet lokalafdelingen en indtægt på 17.273,05. Der er blevet brugt en del flere penge, da
lokalforeningen bl.a. har afholdt en aften for nye og gamle frivillige med mad og underholdning i
november 2021. Desuden har lokalforeningen også valgt at bruge flere penge på annonceudgifter
bl.a. Facebook. Vi har dog stadig en pæn kassebeholdning. Regnskabet blev godkendt og kan ses på
www.cancerhjoerring.dk
4. Valg til bestyrelse og suppleanter:
Jens-Erik Poulsen, Inge-Marie Holst og Henriette Bjerre trak sig. Claus Foged, Alice Kæhlershøj og
Thomas Mark blev valgt ind.
5. Valg af revisor:
Kurt Mikkelsen har sagt ja til at fortsætte som revisor.
6. Indkomne forslag:
Ingen
7. Drøftelse af lokalforeningens aktivitetsplan for det kommende år:
Landsindsamling april, Solkampagne maj, Stafet for Livet august, Kulturnat, Lyserød lørdag oktober.
8. Eventuelt:
Sine Dam Møller:
Politisk fokus vil være på bl.a. senfølger efter kræftbehandling. Dette vil lokalforeningerne høre
mere om i løbet af året. Kræftens Bekæmpelse har et tilbud, hvor de kommer ud med læger og
holder et oplæg om senfølger i lokalforeningerne. I forbindelse med senfølger er det også vigtigt at
få en god dialog med kommunen.

Erik Vangsted:
Der er sendt mail til alle indsamlere, som er i vores system (SAM). Der er dog ikke så mange, som
har meldt tilbage i første omgang. Som regel er der omkring 50% som kommer med en
tilbagemelding, men i år er det ikke over 20%. Dvs. at der er en hel del som skal ringes til.
Sine Dam Møller:
Kræftens Bekæmpelse har givet 3 mio. til kræftramte ukrainere, hvoraf mange allerede er kommet
til Danmark og er i gang med behandling.
Herman Søberg:
Herman har stor succes med sit mandehold om tirsdagen. Som regel er der omkring 60%, som
deltager i aktiviteterne. Lokalforeningen betaler en forfriskning. Holdet blev oprettet i 2011, hvor
Else Nørby havde spurgt Herman, om det ikke kunne være noget for ham. Det gode ved holdet er,
at det KUN er for mænd, alle kan være med i deres eget tempo, og der bliver lagt vægt på
smidighed og balance. Herman udtrykte en stor tak til både Helmuth og Else fra hele holdet.
Jens-Erik Poulsen:
Tak for fire gode år som formand.
Helmuth Zickert:
Der blev overrakt gaver og tak for indsatsen til Jens-Erik Poulsen, Inge-Marie Holst og Henriette
Bjerre.

Efter generalforsamlingen konstituerede den nye bestyrelse sig på følgende måde:
Formand: Claus Foged
Næstformand og sekretær: Else Nørby
Kasserer: Helmuth Zickert
Presse og Kommunikation: Hanne Møller Kristensen
Alice Kæhlershøj
Thomas Mark
Alle kontaktoplysninger kan ses på www.cancerhjoerring.dk

Ref. Henriette Bjerre

