Deltagere: Erik Vangsted, Inge-Marie Holst, Else Nørby, Helmuth Zickert, Hanne Kristensen, Jens-Erik
Poulsen samt Sine Dam Møller og Lise Aslak fra områdekontoret i Aalborg.

1. Orientering fra formanden:
Jens-Erik startede med at byde velkommen og informerede herefter om bl.a. referatet fra
hovedbestyrelsen, hvor man bl.a. kan se, at indsamlingsresultatet fra Knæk Cancer kom på 170
mio., og Stafet for livet indbragte 13 mio. Lørdag den 29. januar 2022 er der digital
lokalforeningskonference på teams, hvor alle fra bestyrelsen er velkommen til at deltage. Indtil
videre deltager formanden. Temaet er ”Det gode bestyrelsesarbejde”.
2. Lokalforeningsregnskab:
Helmuth orienterede om lokalforeningens økonomi. Den er stadig god, men vi har brugt flere
penge i 2021, end vi plejer. Pengene er primært gået til vores frivilligaften i november. Der var
enighed om, at pengene var givet godt ud i forhold til nye frivillige, men samtidig var det også en
påskønnelse af de frivillige, som allerede laver et stort stykke arbejde i foreningen.
3. Evaluering af frivilligaften:
Hanne og Henriette viste en opdateret oversigt over de frivillige, som nu er registreret i
lokalforeningen. I forhold til GDPR skal alle frivillige oprette sig selv på frivillig.dk. Dette får vi
yderligere information om fra Sine og Lise. Det var en vellykket aften på trods af et lavere
deltagerantal end sidste gang.
4. Landsindsamling den 3. april 2022:
Det ser ud til, at vi har to nye frivillige, som gerne vil hjælpe med ruterne. Erik Vangsted kontakter
dem og aftaler et fællesmøde. Der er kampagnestartsmøder online, og Henriette deltager den 25.
januar 2022. I år er der lavet et nyt rutesystem, og der vil blive vendt nye tiltag. Vi mangler stadig
en kampagneleder i Hirtshals men vil prøve at forhøre os forskellige steder. Desværre er der ikke
umiddelbart nogen til at overtage posten.
5. Generalforsamling 2022:
Jens-Erik, Inge-Marie og Henriette genopstiller ikke til bestyrelsen, så der skal findes et par nye.
Henriette fortsætter med landsindsamling indtil videre.
6. Stafet for livet 2022:
Den virtuelle stafet gav 172.000, -, hvilket er et flot resultat! Stafetten afvikles fysisk i år i
weekenden den 27.-28. august. Der arbejdes på en ny lokation, da man ikke længere kan bruge
golfbanen. Der er styregruppemøde den 25. januar, hvor man primært vil tale lokation men også
bemanding af de forskellige poster. Der mangler en del frivillige, hvilket kan blive afgørende for, om
man overhovedet kan afvikle stafetten i år.
7. Bordet rundet:
• Sine og Lise kunne informere om, at der er kursus for nye bestyrelsesmedlemmer den 19.
maj i Aalborg.
• Alle stillinger er nu besat på områdekontoret i Aalborg

•

Der blev informeret om navigator-ordningen, som er et projekt for midler fra Knæk Cancer.
Der er tale om frivillige (ofte fagpersoner af én eller anden art), som bliver koblet på en
patient, der ikke har det store netværk. Her vil den frivillige kunne være bisidder ved
samtaler samt hjælpe på mange områder.

•

Kort møde om landsindsamlingen den 3. februar kl. 17.30
/ref. Hebp

