Til alle stemmeberettigede
medlemmer i foreningen
Familier med kræftramte børn:

Kære medlemmer af Foreningen Familier med kræftramte børn,
Som de fleste af jer nok har opdaget, har foreningen de seneste år været igennem en
tur i mediernes vridemaskine.
Vi har lært meget af hele forløbet, og har både forbedret vores regnskabspraksis og
tydeliggjort vores klare etiske retningslinjer.
Vi er også stolte over og glade for, at vi under hele perioden har kunnet opretholde
vores høje aktivitetsniveau til glæde og gavn for jer medlemmer, som vi brænder så
meget for at kunne give et lille lys i mørket.
Men ærligt talt har det ikke været nemt. Det har været en meget hård omgang.
Hvilket alle involverede har kunnet mærke. Der er tæret meget – også for meget – på
kræfterne. Ikke mindst hos foreningens ledelse, der i særlig høj grad har måttet stå
for skud.
Vi vil gerne understrege, at vi gennem forløbet hele tiden loyalt har arbejdet sammen
med myndighederne. Ligesom vi ikke har dukket os over for pressen – vi har svaret
på hundredevis af spørgsmål over en meget lang periode.
Derfor var det også til vores store glæde, at vi i sommers modtog politiets bekræftelse
på, at de efter en meget grundig proces var kommet frem til samme konklusion
omkring vores arbejde, som vi hele tiden har vidst. Hver en sten blev vendt – og
nogen op til flere gange – uden der blev konstateret nogen form for økonomisk
kriminalitet. Med det resultat, at der ikke blev rejst en straffesag mod nogen.
Ikke desto mindre har det ikke fået stormvejret til at stoppe. Senest illustreret med
historien om eksklusion af tre nu tidligere medlemmer.
Det var egentlig ikke med vores gode vilje – eller den daglige ledelses – at de tre
skulle ekskluderes. Vi har altid gerne villet svare på spørgsmål fra dem også, men når
de reelt har meldt ud, at de fortrinsvist var medlem af FMKB for at skabe bedre vilkår
for andre foreninger, de aktivt deltager i, kom generalforsamlingen på demokratisk vis
til den naturlige konklusion, at eksklusion var det mest oplagte.
Vi har ikke på noget tidspunkt kunnet forstå, hvorfor man så aktivt har villet arbejde
mod vores forening. Det er fair, at man har forholdt sig kritisk, og vi kunne med
garanti også have gjort mange ting anderledes. Ingen er perfekte, og vi bilder os ikke
ind, at vi ikke har begået fejl. Men, hvis man reelt ville ændre noget og ikke blot
brokke sig, synes vi, at de kritiske medlemmer med fordel kunne have stillet op til
bestyrelsen for herved aktivt at arbejde for opfyldelse af vores kære forenings formål.
Det skete bare ikke.
Den seneste udfordring rent mediemæssigt har været, at Indsamlingsnævnet på ny
har politianmeldt foreningen. Det har Indsamlingsnævnet gjort, fordi vi fra
foreningens side ikke rettidigt kunne aflevere et revideret regnskab.
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Myndighederne beslaglagde alle foreningens sagsagter og regnskabsmaterialer i
forbindelse med politiundersøgelsen, hvor foreningen som bekendt blev renset for alle
anklager om, at der skulle være foregået nogen former for strafferetslige aktiviteter.
Vi skulle herefter have alt bogføringsmateriale tilbage, hvilket først skete i oktober
2018, for at vi kunne få bogført alt. Hvilket nu er sket, og materialet er helt klart til
revisionsmæssig gennemgang.
Dette har vi løbende orienteret Indsamlingsnævnet omkring og fortalt, at vi ikke har
kunnet overholde fristen. Indsamlingsnævnet har blot meddelt, at vi ikke kunne få
yderligere fristforlængelse.
Paradokset er, at det er Indsamlingsnævnet, der har anmeldt foreningen begge gange
og således reelt været skyld i, at materialet blev beslaglagt, og når foreningen så ikke
kunne få materialet tilbage i en fart, politianmelder man på ny, fordi man ikke har
villet give en realistisk frist for levering af et regnskab.
Med den erkendelse synes vi, at det er, som om spiralen fortsætter den gale vej.
Seneste udvikling er, at foreningen har modtaget en opsigelse fra vores mangeårige
sekretariatsleder Kurt Hansen, til fratræden med udgangen af februar. Omkring sin
opsigelse har Kurt oplyst følgende til os:
”Jeg vil gerne sige alle i og omkring foreningen stor tak for det nære, stærke og
meget givtige samarbejde, vi har haft i gennem mange år.
FMKB er i dag – på trods af stormvejret – i en situation, hvor vi aldrig har kunnet
tilbyde vores medlemmer så mange aktiviteter, muligheder og services som i dag.
Vi er gået fra at være en meget lille forening til at være en betydende aktør.
Og der er ikke gået en dag, hvor jeg ikke har været dybt taknemmelig for at have
noget nær landets mest meningsfyldte arbejde. At se og opleve den glæde og hjælp,
foreningen kan give nogle af landets mest udsatte børn og unge samt deres familier,
er ubeskriveligt motiverende. Og alle de oplevelser og events, vi sammen har skabt,
kommer jeg aldrig til at glemme.
Ikke desto mindre har jeg indgivet min opsigelse, fordi jeg også må erkende, at jeg er
drænet for energi, motivation og idéer til at tage FMKB videre til næste fase. Og fordi
jeg har et stille håb om, at jeg med min afgang måske også kan være med til at give
FMKB chancen for revitalisering med en frisk start – muligvis genopfinde sig selv i et
andet format eller setup.
Jeg har meddelt foreningens bestyrelse, at jeg - såfremt dette måtte ønskes – gerne
vidensdeler med en ny leder i en kortere overgangsfase, så vedkommende kan få sat
sig ordentligt til rette i stolen.
Og jeg håber og tror, at jeg fortsat kommer til at møde rigtig mange af jer ude i
virkeligheden på den anden side”.
Vi har i bestyrelsen taget Kurts opsigelse til efterretning og har fuld forståelse for
begrundelsen for den afgivne opsigelse.
Kurt har om nogen været en bropille i gennem en lang årrække, og har efter
bestyrelsens opfattelse på imponerende vis holdt sig selv og foreningen i gang på
trods af det stormvejr, foreningen har været ude i.

Vi har efter Kurts meddelelse afholdt et bestyrelsesmøde, og den samlede bestyrelse
har valgt, at det er på tide med friske kræfter i bestyrelsen. Den samlede bestyrelse
samt 1. og 2. suppleanten ønsker derfor at træde tilbage snarest muligt og give plads
til, at andre kan komme til, så der kan sættes en ny frisk kurs for foreningens vigtige
arbejde for familierne med de kræftramte børn og unge.
På denne baggrund

indkalder den afgående bestyrelse til ekstraordinær generalforsamling
mandag den 25. februar 2019 kl. 17.00
på foreningens adresse Gudenåvej 7, 8643 Ans By
med følgende punkter på dagsordenen:

1. Valg af dirigent og referent
2. Den afgående bestyrelses beretning
3. Valg af medlemmer til bestyrelsen samt 1. og 2. suppleant
Forslag på kandidater bedes fremsendt til sekretariatet i skriftlig form
hurtigst muligt og inden generalforsamlingen
4. Drøftelser og beslutning om foreningens fremtidige virke, såfremt der
ikke vælges en bestyrelse, jfr. punkt 3
5. Eventuelt

Tilmelding skal af hensyn til afviklingen af den praktiske del ske hurtigst muligt og senest
den 20. februar 2019 til Sekretariatet på mail: info@fmkb.dk
Tilmeldingen skal indeholde oplysninger om: Navn, adresse og medlems-nr.
Vi fremsender efterfølgende bekræftelse på deltagelse retur på mail.
Det er således en særdeles vigtig og afgørende generalforsamling, der hermed
indkaldes til, og vi håber virkelig på stor opbakning, så foreningen får mulighed for at
gå den stærkest mulige fremtid i møde - i stedet for det modsatte.
Som I kan se, er det evident, at der vælges en ny bestyrelse til at føre foreningen og
alle de gode aktiviteter positivt videre til gavn og glæde for medlemmerne.
Med venlig hilsen og på konstruktivt gensyn,
Familier med kræftramte børn
Bestyrelsen

