Bestyrelsesmøde
i Foreningen Familier med kræftramte børn
Referat
Dato: onsdag den 9. februar 2022 kl. 19 -22
Sted: online
Mødeleder: Tommy
Referent:

Charlotte

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

Ad. 1 Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 18. november 2021
Godkendt
Ad. 2 Nyt fra formanden
a) Økonomi
Gennemgang af regnskab pr. 31/12 2021
Lasse og Tommy udvikler på et opdateret venskabsprogram.
Lasse og Tommy har møde i næste uge for at gennemgå skatteindberetninger.
b) Personale
Lukket punkt

c) Diverse
Intet nyt at berette
Ad. 3 Psykolog (bilag vedhæftet)
Kirstine har sendt et oplæg vedr. udvidelse af psykologservice.
Kirstine anbefaler at en fra bestyrelsen tager en snak med en psykolog, som Kirstine
kender.
Ad. 4 Vedtægtsændringer – v. arbejdsgruppen
Tommy har fået input fra Allan.
Sendes videre til en advokat.
Martin mener at alle vedtægtsændringerne kan godkendes i en urafstemning. Tommy
spørger advokaten.
Lasse finder et afstemningssystem.
Ad. 5 Fælles om Ans – (rapport vedhæftet)
a) Bygherrerådgiver
Objektiv gennemgang af kandidater
Begge virker kompetente.
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Bestyrelsen besluttede at gå i dialog med en af kandidaterne og
arbejde hen imod et projekt. Det har nogle udgifter. Dog er der
endnu ikke nikket til den endelige totalentreprise.
Charlotte giver besked om at vi gerne vil stille dem yderligere
spørgsmål og at alle andre er valgt fra. Vi skal have et møde om kontraktindhold for at
se om der kan opnås enighed.
Den anden kandidat for afslag.
b) Nyt fra arbejdsgruppen
Tanja vil gerne opfordre til at dem der sidder i byggegruppen, prioriterer det højere.
Bestyrelsen tager det op ved næste telefonmøde, hvor der skal være en generel
drøftelse af hvad der forventes når man går ind i en gruppe.
Ad. 6 Status projekter
c) Hueprojekt
Lander i marts måned. I uge 15 skal Tanja og Thøger besøge Riget. Thøger skal sættes i
kontakt med Rigets ungekoordinator. Martin opfordrer til at de nævner solvognene, som
vil kunne blive produceret.
d) Frivilligkorps
Intet nyt
e) Kemo-kasper Bamse
Billede sendt til alle bestyrelsesmedlemmer.
Der broderes fmkb.dk på skyggen
Materialebeskrivelse ønskes.
Ad. 7 Bordet rundt
f)

Flemming
Intet nyt
g) Martin
Speak’n’dinner med Mathilde Falch var en god oplevelse.
h) Tanja
Hjerneskadeforeningen. Opfordring til at linke hen til dem.
Vil gerne opdele vores unge-netværk i 10-17 år og fra 18+
Det blev vedtaget.
i)

j)

Tina
Ambassadør: Har ikke hørt fra navngivet emne. Prøver også at finde andre. Tommy har
også en kandidat som bestyrelsen bakker op omkring.
Tommy
Sundhed.dk – 2021 regnskabet bliver lavet så vi overholder det de forlanger.
Civilstyrelsen har godkendt regnskabet.

k) Charlotte
Golfprojekt – Jakob og Brian opfordres til at arbejde videre med en konceptbeskrivelse.
Registreret hos odendo.dk igen.
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Posesalg 2021 i herretøjsbutik på Sjælland gik ubeskåret til FMKB
godt 10.000.
Glæde på børnekræftafdelingerne for startkittet.
Kreftforeningen i Norge har bestilt 5000 Kemo-Kasper bøger på norsk.
Vi har lejet 2 huse i Skærbækcentret igen i 2022.
Sommercamping bliver tilbudt igen i 2022 i uge 27-31. Der skal bruges
’kontaktpersoner’ til alle ugerne.
Vi har modtaget fodboldbilletter fra AC Horsens, da FMKB er tagget som en organisation,
der gør noget godt for andre, på AC Horsens Facebook profil.
Rengøringsfirmaet Anders Andersen har doneret billetter til FCK-FCM i marts.
Ad. 8 Eventuelt
intet
Ad.9 Dato for næste bestyrelsesmøde
Dato for næste bestyrelsesmøde er tirsdag den 19. april kl. 19-22 – sted meldes ud
senere.
Generalforsamling afholdes onsdag den 8. juni kl. 19 med efterfølgende konstituerende
bestyrelsesmøde. Evt. bespisning kl. 18 aftales senere. Sted aftales senere.
Ad. 10 Lukket punkt for bestyrelsen (Charlotte deltager ikke)

