Referat ordinær generalforsamling
Foreningen Familier med kræftramte børn
24. juni 2020 kl. 17.00
Præsentation af de fremmødte.

Dagsorden ifølge vedtægterne
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Valg af dirigent og referent
Bestyrelsens beretning for det forgangne år v. bestyrelsesformand Tommy Brøgger
Gennemgang af regnskab for 2019 v. bestyrelsesformand Tommy Brøgger
Fastsættelse af kontingent for det kommende år
Behandling af indkomne forslag
Valg af medlemmer til bestyrelsen
Valg af revisor for det kommende år
Eventuelt

Ad.1 Valg af dirigent og referent
Martin Barfoed valgt til dirigent og Charlotte Kastbjerg valgt til referent
Generalforsamlingen er lovligt indvarslet og dermed kan den afholdes.

Ad.2 Bestyrelsens beretning v. Tommy Brøgger, formand, Tanja Skærbæk og Martin Barfoed,
bestyrelsesmedlemmer
Formand Tommy Brøgger aflagde bestyrelsens beretning
Det sidste års arbejde har været fokuseret på oprydning og TB konkluderede at FMKBs overlevelse er sikret
og at foreningen igen kan stå på egne ben, og på en måde hvor det ikke kræver ekstraordinært store
indsatser- eller kompetencer af fremtidige bestyrelser.
Arrangementer
Gennem efterår og vinter har vi fastholdt det høje niveau af arrangementer, til glæde for foreningens
medlemmer. Der er sket ændringer. Bl.a. er La Santa ferierne udskiftet med 2 weekender i Lalandia, hvilket
betød at flere kunne deltage.
Forårets arrangementer har naturligvis været påvirket af corona nedlukningen af hele landet. De fleste
arrangementer søges afholdt senere i år, og enkelte har måttet udgå.
Som et lille plaster på såret for de udgåede arrangementer har vi valgt at tilbyde en weekend i Jesperhus.
Dette kan gøres med midler fra forårets aflyste arrangementer.
Økonomi

TB kunne fortælle at det er lykkedes at afhænde Gudenåvej 7 til overtagelse d. 31/12-2019. Salget af
ejendommen har bevirket at foreningens økonomi nu er særdeles sund. TB forventer et mindre
driftsoverskud på 2020, som er medvirkende til at fastholde den sunde økonomi.
Fundraising
Foreningens økonomi er baseret på 3 indtægtsgrupper: Erhvervsfundraising, privatfundraising og søgning af
fondsmidler.
Fem medarbejdere, som alle har været i foreningen gennem flere år, arbejder med erhvervsfundraising.
Privatfundraising som er månedlige indbetalinger via PBS eller Mobilepay fra privatpersoner der gerne vil
støtte FMKB. Det arbejde vil TB gerne have øget fokus på i fremtiden, bl.a. fordi det er en forholdsvis billig
måde at samle penge ind på. Callcenter løsningen er udfaset og derfor kommer der i øjeblikket ikke nye til.
Vi arbejder derfor på en ny og forhåbentlig bedre måde at hverve venskaber på.
En medarbejder er beskæftiget (deltid) med søgning af fondsmidler fra diverse private velgørende fonde.
Pga. coronakrisen er der i foråret kun udloddet begrænsede midler fra disse fonde.
Medarbejdere.
Gennem det seneste år er der taget afsked med rigtig mange medarbejdere, og organisationen er nu ved at
være tilpasset til behovet.
Senest er Charlotte ansat til at være foreningens nøglemedarbejder når det drejer sig om
arrangementsplanlægning, kommunikation, medlemsservice og andre forefaldende opgaver.
ISOBRO.
I efteråret blev FMKB genoptaget i ISOBRO. ISOBRO er en brancheforening for alle de foreninger der samler
penge ind. FMKB blev i 2017 ekskluderet fra ISOBRO på grund af uigennemsigtige regnskaber og manglende
kommunikation. TB berettede om stor glæde ved genoptagelse, da det har en positiv effekt i forbindelse
med fundraising og FMKB’s image.
Efter et år med megen brandslukning kan bestyrelsen kigge fremad og tegne ny overordnede linjer for ’Det
nye FMKB’ og finde ud af hvordan provenuet for salget af Gudenåvej 7 skal anvendes.
I forlængelse af bestyrelsens beretning var der spørgsmål til afskedigelser. Formanden kunne fortælle at
det bl.a. var fundraisere, kontor- og administrationspersonale, som enten var opsagt eller selv havde sagt
op.
Derefter dialog om området i Ans og den frasolgte del.
Blandt deltagerne var der ønske om at flytte generalforsamlingen til et senere tidspunkt. Kl. 17 er svært at
nå for medlemmer i en landsdækkende forening. Bestyrelsen tog kritikken til sig og vil tage det med i
overvejelserne til næste år.
Bestyrelsens beretning blev herefter godkendt.

Ad. 3 Gennemgang af regnskab v. Tommy Brøgger, formand
Hovedpunkterne blev udleveret og kommenteret af formanden, som fremlagde regnskabet. Regnskabet
ligger tilgængeligt på fmkb.dk.
Indtægter
TB forklarede begrebet naturaliesponsorater, som fremkommer, hvis foreningen køber noget til en lavere
pris.
Medlemskontingenter blev i 2019 ikke opkrævet som det plejer i december.
Venskaber er det, der kaldes privat fundraising. Nedgang pga. nedlukning af callcenter
Erhvervsfundraising – fem medarbejdere kontakter virksomheder. Det er en af de poster bestyrelsen har
fokus på.
Udgifter
Fundraising er stadig en stor post, som bestyrelsen arbejder på at nedsætte.
Adm. Udg. Løn til bogholder, kopimaskine, revisor m.m.
Udgifter vedr. ejendomme indeholder også tidligere ansatte gartnere m.m.
Finansielle omkostninger er renter og gæld til Skat.
Foreningen er i dag gældfri
Resultat
Overskud kr. 284.532,00
Regnskabet godkendt af generalforsamlingen.

Ad.4 Fastsættelse af kontingent for det kommende år
Bestyrelsen foreslog fastholdelse af nuværende kontingentsatser:
•
•

Kr. 300,00 pr. år for familiemedlem, støttemedlem, can-teen eller senvirkning
Kr. 60,00 – 300 pr. måned for venskabsmedlem

Bestyrelsens forslag blev vedtaget.

Ad. 5 Behandling af indkomne forslag
Der er ikke modtaget indkomne forslag.

Ad.6 Valg af medlemmer til bestyrelsen
Ifølge vedtægternes §7.3.6, skal der i lige år vælges 3 bestyrelsesmedlemmer og en 1. suppleant.

Følgende var på valg:
Martin Barfoed – villig til genvalg
Tanja Skærbæk – villig til genvalg
Flemming Rosenbrandt – villig til genvalg
Per Just Madsen – ønsker ikke genvalg
De foreslåede kandidater blev valgt til bestyrelsen.
Casper Hansen tilbød sig som suppleant, men i flg. Vedtægterne er det ikke muligt på nuværende tidspunkt.
Dog kan bestyrelsen frit invitere ressourcepersoner til at bidrage med kompetencer til foreningsarbejdet.
Fra bestyrelsens side blev det nævnt at man er opmærksom på, at vedtægterne skal revideres. Det er en
opgave der ligger frem til næste generalforsamling.
De opstillede blev genvalgt. 2. suppleant-posten er vakant.

Ad.7 Valg af revisor for det kommende år
Bestyrelsen foreslog nuværende revisor Rene Mortensen, Partner Revision, Silkeborg
Vedtaget.
Bestyrelsen blev opfordret til at undersøge markedet.
Ad.8 Eventuelt
Casper Hansen (CH) roste bestyrelsen for en øget åbenhed og foreslog at også dele af bestyrelsesreferater
blev offentliggjorte på hjemmesiden. Anni Wolff (AW) foreslog desuden at medlemmer kan få ’taletid’ i ca.
15 min. før et bestyrelsesmøde, hvor de kan pitche ideer, som bestyrelsen – evt. i samarbejde med
medlemmerne - kan tage op til overvejelse.
CH foreslog at området i Ans bliver brugt endnu mere, f.eks. til arrangementer hvor man kan komme og
møde andre i samme situation og få en god snak med andre.
Sluttelig foreslog CH at tilbyde området til primitiv camping for foreningens medlemmer – især i et år hvor
de fleste holder ferie i Danmark, kan det være behov for at tænke kreativt. Bestyrelsen tog forslaget til
efterretning og har allerede iværksat muligheden.
AW foreslog at åbne området op for familier, som har tradition for at mødes en gang om året. Bestyrelsen
er åben overfor muligheden for at medlemmer kan benytte området til sociale arrangementer. Dog er der
brug for at områdets servicefaciliteter opgraderes, hvis det fremadrettet skal tilbydes til
medlemsfamilierne.
AW foreslog en ressourcebank hvor medlemmer og interesserede kan melde sig til forskellige
arrangementer og opgaver. Tanja kunne oplyse at bestyrelsen allerede er i gang med den del af
medlemsarbejdet.
På spørgsmålet om hvad foreningen gør for at få nye medlemmer kunne bestyrelsen fortælle at en ny
hvervefolder er på trapperne, Facebookaktiviteter intensiveres og der arbejdes på positiv presseomtale. De

fremmødte medlemmer blev opfordret til også at være ambassadører for foreningen, bl.a. ved at fortælle
deres historier både på de sociale medier, men også til andre familier, der står i samme situation.
Helle Roed kunne desuden fortælle at der er træffere på forskellige sygehuse, som fortæller om
foreningens arbejde.
TB pointerede at det er vigtigt at alle i foreningen ved at arrangementerne, mentorordning, psykologhjælp
og træffere er det der gør at Familier med kræftramte børn er unik.
Dirigenten takker for god ro og orden og takker for gode input.
Efter den ordinære generalforsamling konstituerede bestyrelsen sig med Tommy Brøgger som formand.

Således opfattet,
Onsdag den 24. juni 2020
Charlotte Kastbjerg
Referent

Godkendt af
Martin Barfoed, dirigent

