Referat af ordinær generalforsamling i foreningen Familier med
kræftramte børn (FMKB)
Torsdag den 17. juni 2021
Velkomst ved Bestyrelsesformand Tommy Brøgger, herefter dagsorden ifølge vedtægterne.
Ad. 1 Valg af dirigent og referent
Martin Barfoed valgt til dirigent
Charlotte Kastbjerg valgt til referent
Martin kunne konstatere at generalforsamlingen var rettidig og lovformelig indkaldt.
Ad. 2 Bestyrelsens beretning ved formand Tommy Brøgger
Hovedpunkter i beretningen:
bestyrelse har vi gennem det seneste år høstet frugten af det store arbejde der blev lagt i det
foregående år, i forbindelse med oprydning og ”turn-around” af foreningen.
Vi har haft mulighed for at fokusere på driften af foreningen, skabe nye tiltag og søsætte nye
projekter, til glæde for foreningens medlemmer.
Vi har samtidig skullet forholde os til Coronaens indvirkning på vores alle hverdag, og i høj grad
dens indvirkning på vores aktiviteter. Der er blevet tænkt nyt og utraditionelt.
Arrangementer
Præget af Corona pandemien. Det har resulteret i en del aflysninger, har givet mulighed for at
tænke ud af boksen. Fremhævede bla. erstatningen for juletræsfesterne, hvor FMKB sendte gaver
og godter hjem til familierne som online kunne præsentere egen juletræsfest for de andre
medlemmer.
Nye arrangementer som Copenhill, kreaweekends, speak’n’dinner og mødreforkælelse er nye
arrangementer i det forgangne år. Nogle er udskudt på grund af corona, andre er afviklet.
Camping i Ans er et nyt tiltag, som blev foreslået på sidste års generalforsamling.
Aktiviteter
Træfferordningen er desværre suspenderet indtil vi igen får lov til at komme ind på sygehusene.
Der er et nyt tiltag på vej til de nye familier, der kommer på afdelingerne: Et ’start-kit’, som er en
introduktionspakke til familier, der havner i den her verden.
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Ligeledes er FMKB Fjollerier på vej. Det er fællesbetegnelsen for underholdningsbidrag for de
indlagte børn, som vi tilbyder fire formiddage/eftermiddage på hver af de fire
børnekræftafdelinger i landet.
Udenfor sygehusene har vi introduceret vore socialrådgiver ordning, som er et tilbud til familierne,
der ofte bliver mødt med urimelige krav og slagsmål med kommunerne rundt omkring i landet. Nu
kan de få råd, vejledning og en der kæmper på deres side.
FMKB forsøgte at spille en aktiv rolle, da det pludselig kom frem i medierne at man ville samle al
børnekræft behandling på rigshospitalet. Via pressemeddelelser og indspark i debatten fik
foreningen en stemme.
FMKB bakkede aktivt op om gruppen ”Kræftbørn” som beviste hvad ”Mødre med en sag” kan
udrette, når de virkelig vil.
Bestyrelsen er godt tilfredse med udfaldet af den sag.
Økonomi
Formanden gjorde opmærksom på at når regnskabet om lidt blev præsenteret ville et overskud på
2.300.000 kroner fremstå.
Det store overskud er et resultat af den tilpasning som foreningen har gennemgået siden d. 25/22019.
En del aflyste arrangementer har naturligvis også påvirket regnskabet i positiv retning.
Det er bestyrelsens intention at indtægter og udgifter i fremtiden skal passe sammen, på en måde
så foreningen indsamler de midler der skal bruges. Hverken mere eller mindre.
Dog blev det påpeget at der venter en lidt større investering i området i Ans, som kræver en vis
likviditet.
Fundraising
Foreningens økonomi er baseret på 3 indtægtsgrupper:
(1) Erhvervsfundraising som i øjeblikket består af 6 fuldtidsbeskæftigede der alle har været i ansat
i foreningen gennem flere år.
(2) Privatfundraising som er månedlige indbetalinger via PBS eller Mobilepay fra privatpersoner
der gerne vil støtte FMKB.
Denne post vil bestyrelsen gerne vil have øget fokus på i fremtiden, da det på lang sigt er den
billigste måde at samle penge ind på. Der arbejdes på en ny og forhåbentlig bedre måde at hverve
venskaber på.
(3) Søgning af fondsmidler fra diverse private velgørende fonde. En medarbejder beskæftiger sig
deltids med at søge disse midler.
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Medarbejdere
Hvor bestyrelsen i det foregående år sagde farvel til temmelig mange medarbejdere, har man i
dette bestyrelsessår sagt velkommen til flere end der er taget afsked med.
Charlotte som de fleste af jer har stiftet bekendtskab med, startede sidste år i maj, og har virkelig
formået at sætte sit præg på foreningens aktiviteter og kommunikation.
Vi har også sagt velkommen til Bente Keldsen som er vores tilknyttede socialrådgiver. Hun har
bidraget med en service som flere af vores medlemmer har efterspurgt, og i takt med at
kendskabet til ordningen højnes, forventer vi at det bliver til glæde for mange flere.
Hos vores unge-netværk har vil tilføjet Trine, som er blevet en integreret del af teamet. Nu glæder
vi os blot til de kan komme afsted på camps og weekendture igen.
Formanden sluttede bestyrelsens beretning med at rose den siddende bestyrelse for at kigge
fremad og tegne de overordnede linjer for det ’nye FMKB’. Bestyrelsen er i fuld gang med at få lagt
en plan, som kommer medlemmerne til gode og ser frem til at mange nye initiativer bliver at i
søen, gennemført og benyttet, til glæde for de medlemmer som bestyrelsen repræsenterer.
Beretningen blev taget til efterretning.

Ad. 3 Gennemgang af regnskabet 2020 ved formand Tommy Brøgger
Regnskabet er tilgængeligt på foreningens hjemmeside fmkb.dk
2020 resulterer med et overskud på 2,3 mio. kr.
Formanden gennemgik og forklarede udvalgte poster i regnskabet, som revisoren ingen
anmærkninger havde til.
Der blev stille spørgsmål til venskabsprogrammet. Formanden kunne som nævnt i beretningen
fortælle at der arbejdes med en ny måde at drive venskabskampagne på. Herunder
kommunikation til venskabs-medlemmer.
Der blev stillet spørgsmål til væsentlige forandringer i regnskabet i forhold til sidste år. Det meste
er på grund af salget af Gudenåvej 7 og indfrielse af gæld. Foreningen har i dag ingen gæld.
Regnskabet blev taget til efterretning.

Ad. 4 Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslog fastholdelse af kontingentsatserne.
Godkendt
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Ad.5 Behandling af indkomne forslag
Ingen indkomne forslag.
Der blev gjort opmærksom på, at der til næste generalforsamling formodentlig vil komme forslag
om vedtægtsændringer fra den siddende bestyrelse.

Ad. 6 Valg af medlemmer til bestyrelsen
Seks kandidater havde, som vedtægterne foreskriver, tilbudt sit kandidatur til bestyrelsen.
Kandidaterne præsenterede sig.
Charlotte og Marianne blev valgt til stemmetællere.
Resultatet af afstemningen:
Tommy og Tina blev valgt til bestyrelsesposterne.

Ad. 6 Valg af suppleanter
Begge suppleantposter skulle besættes, da der ved generalforsamlingen i 2020 ikke var kandidater
1. suppleantposten. På dette års generalforsamling skulle der jf. vedtægterne vælges en 2.
suppleant for 2 år.
Resultat af afstemningen:
Karin og Casper blev valgt til suppleanter med lige mange stemmer. De blev spurgt om de selv ville
fordele posterne, hvilket de gjorde således:
Karin Højbjerg Østergaard blev valgt til 1. suppleant for 1 år
Casper Hansen blev valgt til 2. suppleant for 2 år
Begge suppleanter indgår i bestyrelsesarbejdet på samme niveau som bestyrelsesmedlemmerne,
hvor vedtægterne tillader det.

Ad. 7 Valg af revisor
Bestyrelsen foreslog samme revisor – René Mortensen, Partner Revision Silkeborg.
Vedtaget.

Ad. 8 Eventuelt
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Henrik Henneberg foreslog at frivillige kan hjælpe til event. Allerede nu arbejder bestyrelsen med
forskellige modeller, og vil tage dette forslag med i puljen.
Thomas Burri foreslog at gøre generalforsamlingen digital. Bestyrelsen vil undersøge hvordan det
kan gøres muligt inden for vedtægterne.
Henrik Henneberg efterlyser events/camps for børn som har ledsager med. Dette medførte dialog
og kommentarer fra flere deltagere. Tanja Skærbæk fra bestyrelsen har ansvaret for foreningens
mentorkorps og kunne fortælle, at der arbejdes på at lave camp for medlemmer, der har brug for
ledsager. Desuden er der ønske om at lave senvirknings-camps.
Casper Hansen roste bestyrelsen for at lytte til medlemmerne og inddrage disse. Han vil gerne
have yderligere medlemsinddragelse.
Henrik Henneberg meldte sig som aktiv frivillige til arrangementer
Tina Lavendt ønsker at det ’nye’ Ans skal kunne rumme alle i al den tid de har behovet.
Formand Tommy Brøgger sluttede punktet af med at takke Helle Roed, som gik ud af bestyrelsen.

Sluttelig erklærede Martin Barfod generalforsamlingen for veloverstået.
-Således opfattet 17/6 2021, Ans

Godkendt af

Referent

dirigent

Charlotte Kastbjerg

Martin Barfoed

Konstituering
Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig således:

Bestyrelsesformand:

Tommy Brøgger

Bestyrelsesmedlemmer:

Martin Barfoed
Tanja Skærbæk
Flemming Rosenbrandt
Tina Lavendt

1.suppleant:

Karin Højbjerg Østergaard

2.suppleant:

Casper Hansen
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