
 Bestyrelsesmøde  

i Foreningen Familier med kræftramte børn 

Referat 
Dato: torsdag den 18. november 2021 kl. 17 -22 

Sted: Arena Midt, Hasselvej 15, 8620 Kjellerup 

Mødeleder: Tommy 

Referent:  Charlotte  

Deltagere: Tommy, Casper, Tina, Flemming, Martin, Karin, Charlotte (ref) 

Online: Tanja 

Inden bestyrelsesmødet viste og fortalte Anders Hartvig om centret og om hytterne ved Arena Midt.   

  

Referat 

Ad. 1 Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 26. august 2021 

Referat godkendt 

Ad.2 Nyt fra formanden 

Økonomi 

Nøgletal pr. 30/9 2021 udleveret 

Personale 

Ikke det store at berette 

Jakob på barsel 

En fundraiser er overgået til freelance 

Tommy skal lave børneattester 

Diverse 

 

Ad.3 Vedtægtsændringer – v. arbejdsgruppen 

Oplæg til vedtægtsændringer blev udleveret på mødet. 

Casper kontakter Naturstyrelsen og beder dem se ændringerne igennem. 

Martin gennemgik forslag til ændringer 

Diskussion om hvad der skal stå i §3 og hvor specifikt det skal være 

Forslag om at lade en advokat med speciale i skatteret gennemgå vedtægterne  

Martin tager kontakt til kontaktpersonen hos Skat og høre om hvor specifik §3 skal være. 

Intention om at prøve at tilgodese geografien i forbindelse med generalforsamling. 

Processen fremadrettet: 

Martin laver rettelser og får fagpersoner til at gennemgår vedtægtsændringerne evt. i samarbejde med 

Tommy 

Ad. 4 Fælles om Ans  

Gennemgang af inspiration fra Arena Midt  



 Bestyrelsesmøde  

i Foreningen Familier med kræftramte børn 

Referat 
Prioritering og plan 

Bygherrerådgivere er kontaktet og der er afsat to dage i kalenderen til møder med 

dem. Herefter vælger byggegruppen hvem de vil gå videre med.  

Prioritering: 

Lager 

Gøre klar til byggeri (kloakering) 

Hytte (-er) 

Fælleshus 

Nedsættelse af projektgruppe / bygherregruppe 

Casper, Tina, Tanja, Tommy og Charlotte sekretær 

Inddragelse af naboer i projektgruppe?  

Jævnlig information og involvering til naboerne, men ikke med i projektgruppen.  

Ad. 5 Nye projekter 

Hueprojekt v. Tanja 

Intet nyt. 

Frivilligkorps – oplæg udleveret på mødet v. Charlotte 

Charlotte arbejder videre og konkretiserer opgaverne for et korps. 

Kemo-kasper Bamse v. Charlotte 

Der indkøbes bamser til udlevering til nye familier på børnekræftafdelingerne. 

Der skal være et mærke på bamsen med FMKB’s logo 

Ad.6 Bordet rundt 

Charlotte 

Forslag fra medlem om at vi på websitet har noget om senfølger 

At overleve kræft som barn, har konsekvenser resten af livet 

 

Både OUH og Skejby er interesseret i at modtage hæklede Kemo-Kasper figurer. Der er sendt et 

hæklekit til Helle Motzfeldt som er meget begejstret for at Kemo-Kasper stadig gør gavn 

 

Afrapportering af arrangementer/ aktiviteter 2021. I 2021 lander vi på 64 arrangementer/aktiviteter og 

ca. 6128 har deltaget i de 64 arrangementer. 

Bilag udleveret ved mødet 

 

Juletræsfester 

Der er tilmeldt 758 til de tre fester 

Opgaver – hvem hjælper med hvad og hvor mange kommer til morgenmad 



 Bestyrelsesmøde  

i Foreningen Familier med kræftramte børn 

Referat 
 

Ad. 7 Eventuelt 

Intet at berette 

Ad. 8 Dato for næste bestyrelsesmøde  

Onsdag den 9. februar 2022 kl. 19-22 online via teams (der er udsendt invitation den 22/11 2021) 

Ad.9 Lukket punkt for bestyrelsen (Charlotte deltager ikke) 

 

Således opfattet 

 

18/11 2021/CKA 


