Referat af Bestyrelsesmøde i Foreningen Familier med kræftramte børn
Dato: Tirsdag, den 23. februar 2021 kl. 19-22.30
Form: Teams
Deltagere: Tommy, Flemming, Martin, Tanja, Karin, Charlotte (ref.)
Fraværende: Helle
Mødeleder: Tommy
Referent: Charlotte
Ad. 1 Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 8. dec. 2020
Godkendt
Ad. 2 Nyt fra formanden
Økonomi
Ser fornuftigt ud. Funding skal struktureres endnu mere.
Andet
Gennemgang af medarbejderopgaver

Ad. 3 Centralisering af børnekræftområdet
Artikler sendes løbende til bestyrelsen. Seneste udvikling er gået i FMKB’s retning.
Gentage vores ønske om at deltage i arbejdsgruppemøder – SST kontaktes igen for
at få en plads i arbejdsgruppen.

Martin har mulighed for at deltage i møderne, hvis de foregår i hovedstadsområdet.
Ad. 4 Bogprojekt
Udsat.

Ad. 5 Forenings- og områdeudvikling, valg af proceskonsulent
Proceskonsulent valgt. Der skal være sikkerhed for at FMKB får en handlingsorienteret
masterplan.
Samlet bestyrelse er med i processen som styregruppe.
Medlemsinvolvering er vigtig, så alle brugergrupper bliver hørt.
Næste skridt – få et mere konkret oplæg med skræddersyet proces fra
proceskonsulenten

Ad. 6 Legater
Indledningsvis børnecancerfonden er ude med nyt legat (efterskolelegat)
Flemming gav status på arbejdet:
Arbejdet med legaterne fortsætter (Tanja, Flemming, Jacob og Charlotte)
For at kunne uddele skattefrie legater skal vi godkendes af skattestyrelsen
Alt over 10.000 er skattepligtigt.
Næste møde i arbejdsgruppen er den 9/3

Ad. 7 Bidrag fra legater og fonde
Se under pkt. 2 - økonomi

Ad. 8 Lukket punkt
Ad. 9 Solvognen
Fire stk. er udleveret – to til Skejby og to til Odense
Der er sendt pressemeddelelse ud
Facebook opslag
Billeder på web og sendt til bestyrelsen

Ad. 10 Nyt fra arbejdsgruppen Branding og Partnerskaber
Status:
Brandingudvalget har kategoriseret og prioriteret ambassadøremner, alle første
prioritet og nogle anden prioriteter er kontaktet, afventer svar fra enkelte. Mange har
takket nej, så vi er i gang med 2. og 3. prioriteter indenfor hver kategori.
Kontakt til æresambassadør og protektor. De skal begge sende nye tekster og
billeder. Afventer.
Charlotte har haft lang telefonsamtale med forfatter/journalist. Afventer.
Omkring 30 ansatte på OUH og Skejby har tilmeldt sig FMKB’s nyhedsbrev. (Der er
sendt mail til Riget 24/2 2021)

Ad. 11 Dato for generalforsamling 2021

På valg er Tommy, Karin og Helle samt 2. suppleant (vakant)
Torsdag den 17. juni 19.00 efterfulgt af kort bestyrelsesmøde kl. 21-22
Alternativt online generalforsamling.

Ad. 12 Nyt fra Charlotte
Aktiviteter
Status på kommende aktiviteter og coronaaflysninger.
Info om konkurrence om udklædning til kørestolsbruger
Status på camping i Ans – der er sendt ansøgning til Silkeborg Kommune første uge i
januar. Kommunen forventer behandling i marts måned.
Tilbud fra Skærbæk Centret om ferieboliger i uge 26-32.

Kommunikation
Ny website:
Flemming sender sine kommentarer (modtaget 24/2 2021 – videresendt til Lasse)
Medlemstyper drøftes på kommende møde i arbejdsgruppen Branding & Partnerskaber
PM
Onkologi
Årsbillede
Solvogn
FMKB går sammen med Danmark PM
Nyhedsbreve
Medlemmer
Medarbejdere
Personale på børnekræftafdelinger
Andet:
Velkomstbrev til sommerhus-lejere revideret

Administration
Møder vedr. legat, branding og partnerskaber,

kontakt til Trygfondens familiehus – møde, når vi igen kan det.
oplæg og møder med proceskonsulenter
Hvidvaskdokumenter, Fakturaskabelon
Isobro – Charlotte sender login til Isobro, så bestyrelsen kan se medlemsfordele
(sendt 24/2 2021)

Ad. 13 bordet rundt
Intet nyt

Ad. 14 Dato for næste bestyrelsesmøde
Mandag den 10. maj 2021 kl. 19-22
Punkter til dagsorden sendes til Charlotte inden 3. maj 2021

Ad. 15 – lukket punkt for bestyrelsen

