
 
 

 

 

Referat af bestyrelsesmøde i Foreningen Familier med 

kræftramte børn 

Dato: Mandag den 10. maj 2021 kl. 19.00 – 22.00  

Form: Teams 

Mødeleder: Tommy 

Referent:  Charlotte  

Deltagere: Tommy, Flemming, Karin, Tanja, Martin, Jakob (45 min.) og Charlotte 

(ref.) 

 

Dagsorden 

Jakob Vibild præsentation af Kemo-Kasper   

Jakob præsenterede Kemo-Kasper spillet. App’en og opgradering af spil for 

bestyrelsen. 

Nyhedsbrev til medlemmer og nyheder på web   

Flemming – statistik på hvor mange der downloader det og spiller det.  

Udviklingsplan præsenteret.  

Udbygge appen med bl.a. sprogversioneringer, udbredelsen af appen til 

søsterorganisationer i udlandet samt et spil mere. (Sverige, Norge, Tyskland) 

Spillet skal ud til målgruppen. (afdelinger og medlemsfamilier) (Nyhedsbreve udsendt 

11. og 12. maj) 

Bestyrelsen skal vende tilbage med succeskriterier. 

Jakob vil kontakte naboorganisationer for at høre om de er interesseret.  

Jakob skal samle respons fra personalet på sygehusene, når spillet er ude.  

 

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 23. feb. 2021  

Referat godkendt 

2. Nyt fra formanden 

Økonomi 

Foreningens økonomi ser fornuftig ud.  

I forbindelse med generalforsamling offentliggøres årsregnskab for 2020. 

 . 



 
 

 

Personale  

Lukket punkt. 

 

Status foreningsudvikling 

Alle bestyrelsesmedlemmer rimelig opdateret efter mødet i torsdags. Martin har møde 

med Marianne den 11/5. 

God feedback fra mødet med medlemmerne. 

Vision tilrettes. 

3. Generalforsamling 

På valg er Tommy, Karin og Helle.  

Følgende genopstiller: Karin og Tommy genopstiller 

Tommy kontakter Helle for at høre om hun genopstiller. 

Opgaver i forbindelse med Generalforsamling: 

Grillansvarlig - Martin 

Mad til grillen – Martin og Charlotte koordinere 

Præsentation af fælles om Ans inden GF, grillen tændes op til kl. 18.15 – 19.00 

Kort konstituerende bestyrelsesmøde efter GF 

 

4. Status partnerskaber og samarbejde (Charlotte)  

Familiehuset i Skejby 

FMKB er adoptant på et værelse 

Tilbud om at vi kan holde et bestyrelsesmøde i familiehusets mødelokale og Vinni 

vil gerne vise rundt 

Møde med Ønskeland 

Privat organisation, som tilbyder ophold til små patientforeninger. 

  

Kræftens Bekæmpelse 

Dialog om samarbejde.  

Bestyrelsen er interesseret i at gå videre ind i dialogen om et tættere samarbejde. 

 

  



 
 

Komtesse Camilla – har sendt ny tekst og nyt billede samt video 

til FB, som er lagt op i dag.  God dialog. 

Startkit til nye familier 

Branding og partnerskabsudvalget har besluttet at lave et startkit 

til nye familier. Der undersøges om de fire afdelinger vil stå for 

distributionen, når d e får nye familier ind. 

 

FMKB Fjollerier – oplæg ved Charlotte  

FMKB undersøger muligheden for at være ’vært’ ved en række arrangementer på 

de fire børnekræftafdelinger. 

5. Nyt fra Charlotte 

a. Aktiviteter 

Arrangementer 

ændringer og aflysninger pga. corona 

Copenhill – fantastisk dag. Godt vejr. Mange nye deltog. Jeg synes vi skal gentage 

arrangementet næste år. Det er en god event for hele familien og er en fed 

tilbagevendende begivenhed.  Absolut et plus at vi kan få lukket bakken af, så det 

kun er os der er der.     

Legoland – god dag. Har talt med Susanne om at vi godt kan dele arrangementet 

med andre.   

Jyllands park Zoo – fint traditionelt arrangement. Fastlagt dato til næste år. 

Bilag (internt) for arrangementer 2021 udleveret 

Cirkus aflyst for 2020 og 2021 – har fået nye datoer i dag. Juletræsfesten i 

Slagelse er ikke et problem for 2021 

Oplæg arrangementer i 2022 sendt til bestyrelsen 

Ingen kommentarer til oplæg, så der arbejdes videre med planerne. 

 

Kommunikation 

Website finpudsning, stadig rettelser på vej 

Diverse pressemeddelelser udsendt – ligger på websitet 

  

Nyhedsbreve, artikler fra Bente, info om Fælles om Ans, aktiviteter,  

GF-invitation sendt ud (6 uger før) er udsendt 



 
 

Invitation til fælles om Ans før GF  

 

Administration 

Medlemskontakt 

Møder og afklaringer vedr. nye tiltag, samt opfølgninger og referater 

Fælles om Ans – møder og korrespondance med Marianne 

Daglig drift – mailbesvarelser, telefonbesvarelser, kontakt med fundraiserne 

(diplomer osv.) 

 

6. Bordet rundt 

a. Martin 

Intet nyt 

b. Flemming 

Intet nyt 

c. Tanja 

Ny terrasse i Gerlev.   

Møde med designer og Thøger den 11/5 vedr. huer. Sender oplæg, når det er 

klar.  

d. Karin 

Svar vedr. bogen. Beslutning 

FMKB køber bøgerne. Karin giver besked til forfatteren om at koordinere 

forsendelse med Charlotte. 

e. Tommy 

Intet nyt 

Tanja spørger ind til pc’er – Tommy undersøger det. 

 

7. Dato for næste bestyrelsesmøde  

Er fastlagt til umiddelbart efter generalforsamlingen. 

8. Lukket punkt   


