Generalforsamling i Kræftens Bekæmpelse onsdag den 17. marts 2021 (teams)
Deltagere: Jens-Erik Poulsen, Else Nørby, Helmuth Zickert, Inge-Marie Holst, Hanne Møller Kristensen, Lise
Aslak & Henriette Bjerre.

1.

Valg af dirigent: Områdekonsulent Lise Aslak fra Kræftens Bekæmpelse i Aalborg.
Lise kunne konstatere, at generalforsamlingen er indkaldt rettidigt

2.

Beretning v/ Jens-Erik Poulsen:
Se formandens beretning, som også blev godkendt af bestyrelsen.

3.

Regnskab v/Helmuth Zickert:
Gennemgang af de forskellige poster. Revisoren har også gennemgået regnskabet og underskrevet. Vores
likvide beholdning er steget via gaver og bidrag. Dette har givet lokalforeningen uventede indtægter på ca.
27.000. Desuden har vi fået tilskud fra Hjørring Kommune til de faste aktiviteter på kr. 30.000 (vores udgifter
iht. offentlige tilskud §18 ligger på ca. kr. 35.000). Lokalforeningen har også fået 10% (kr. 10.000) af Stafet for
Livets overskud.

4.

Valg af bestyrelse og suppleanter:
Helmuth Zickert, Hanne Møller Kristensen og Else Nørby modtog genvalg

5.

Valg af revisor:
Kurt Mikkelsen er genvalgt

6.

Indkomne forslag:
Ingen

7.

Drøftelse af Lokalforeningens aktivitetsplan for det kommende år:
Kræftens Bekæmpelses fokusområder i 2020, 2021 og 2022:
Ingen pårørende skal stå alene: Lokalforeningen satte sig for at undersøge, om Hjørring Kommune har en
pårørendepolitik. Det er undersøgt, og man har ikke en selvstændig pårørendepolitik, som det ser ud i
øjeblikket. Vi afventer et skriv fra kommunen, og så arbejder vi videre derfra.
Røgfri fremtid: Hjørring Kommune er med samt fodboldklubben Fortuna. Indtil videre er rygning forbudt på
stadion. Der er kommet nye folk til i Fortuna, og når det igen er muligt, så vil vi tage kontakt og se, om vi kan
arbejde sammen om eventuelle andre tiltag.
Lokalforeningen vil på et senere tidspunkt overveje en aften for mulige nye frivillige. Der var mange
interesserede sidste gang, og det kunne være fint at få flere med på konkrete opgaver.
Landsindsamlingen: Lokalforeningen har besluttet, at indsamlingen den 11. april 2021 bliver digital.
Stafet for Livet: Forberedelserne er i gang, og stafetten den 28. – 29. august 2021 bliver digital.
Repræsentantskabsmødet: Mødet afvikles den 8. maj og bliver også digitalt.
FOF: Alle vores aktiviteter i samarbejde med FOF tænkes gennemført, og mandegymnastik mm kommer
forhåbentlig også snart i gang.

8.

Eventuelt: Intet
Tak for et godt møde!

Ref. Henriette Bjerre

Efter generalforsamlingen onsdag den 17. marts 2021 konstituerede bestyrelsen sig på følgende måde:

•
•
•
•
•
•

Formand: Jens Erik Poulsen
Næstformand: Else Nørby
Kasserer: Helmuth Zickert
Webmaster: Hanne Møller Kristensen
Sekretær: Henriette Bjerre
Bestyrelsesmedlem: Inge-Marie Holst
Ref. Henriette Bjerre

