Bestyrelsesmøde på Golfcafeen, mandag den 10. maj 2021
Deltagere: Inge-Marie Holst, Else Nørby, Erik Vangsted, Helmuth Zickert, Jens-Erik Poulsen & Henriette
Bjerre

1. Virtuelt repræsentantskabsmøde: Jens-Erik gennemgik diverse tal samt informerede om mødet,
som blev afholdt via Teams den 8. maj. Deltagerne blev guidet igennem af Lykke Friis, som er
præsident i præsidiet (Repræsentantskabet ledes af et præsidium bestående af en præsident og to
vicepræsidenter, der vælges for 3 år ad gangen på det ordinære repræsentantskabsmøde). Op til
det afsluttende live-møde den 8. maj var der samtaleuge, og herefter kunne deltagerne så tage
stilling til emner på dagsordenen samt stemme på de kandidater, der stillede op til
hovedbestyrelsen.
2. Henriette og Erik informerede om landsindsamlingen som igen i år udelukkende var digital. Der er
desværre ikke kommet mange tilbagemeldinger fra digitale indsamlere, men i Hjørring blev der
indsamlet 25.033 inkl. mobilepay. I Sindal (fysisk indsamling) indsamlede 26 frivillige kr.26.384,- og i
Løkken-Vrå som også var en fysisk indsamling blev der indsamlet kr.45.822,- af 31 indsamlere. Vi
satser på en fysisk indsamling i 2022.
3. Helmuth informerede om årets Stafet for livet, som også er en virtuel stafet i år. Der er allerede en
hel del sponsorer, så umiddelbart ser det lovende ud. Der vil blive lavet små events rundt omkring,
hvor deltagere f.eks. indsender små videoer, som så bliver lagt på Facebook. Vi tror på et godt
resultat!
4. Vedr. indsatsområdet ” Ingen pårørende skal stå alene” så afventer vi en skrivelse fra Hjørring
kommune. Der er en sorggruppe for børn via kommunen, men der skal måske afholdes et møde i
nærmeste fremtid for at finde ud af, om det virker. Der arbejdes desuden videre på ”Røgfri
fremtid”.
5. Andre aktiviteter: Pga. corona er der ingen solkampagne på skolerne, og vi må afvente, om der
kommer tiltag i byen såsom Open by night/kulturaften. Lions plejer at afholde kvindeløb i oktober,
FOF er lidt på standby også pga. corona. Der har dog været udendørs træning med
gymnastikholdet.
6. Der planlægges en frivillig aften senere på året med henblik på at skaffe mere hjælp til de
forskellige ting i foreningen.
7. Intet under eventuelt.

