Referat af bestyrelsesmøde
i Foreningen Familier med kræftramte børn
Dato: Tirsdag den 19. april 2022 kl. 19-22
Sted: Online
Mødeleder: Tommy
Referent:

Charlotte

Deltagere: Tommy, Tina, Flemming, Martin, Tanja, Karin, Charlotte (ref.)
Afbud: Casper
Dagsorden
Ad.1 Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 9. februar 2022
Godkendt
Ad.2 Nyt fra formanden
a) Økonomi
Økonomien ser rigtig fornuftig ud. Regnskabet vil være færdigt ultimo maj og klar til
generalforsamling.
b) Personale
FMKB bruger ikke Dit Sekretariat længere.
Der er aftalt møde på Riget i maj.
Agenda: præsentation af huer, dialog med oversygeplejersken og ungekoordinatoren,
fremtidigt samarbejde.
Drøftelser om samarbejdet før og fremtidig mellem FMKB og Riget.
c) Diverse
Ukraine/CCI – møde hver mandag om modtagelse af ukrainske kræftramte børn og deres
familier. 700 børn er flyttet ud af Ukraine og placeret rundt omkring i Europa.
Kemo-Kasper er blevet oversat til ukrainsk. Er indtil videre sendt til Tyskland, Holland, Spanien
og Østrig.
Kemo-Kasper appen vil også blive oversat til ukrainsk.
d)
Trygfondens Familiehus i Skejby ønsker FMKB som adoptant igen i 2022. Vi giver besked om at
vi fortætter med støtte i 2022. Karin undersøger om hun tager med til jubilæum.

Ad.3 Vedtægtsændringer – v. arbejdsgruppen
Hvis nogen har indvendinger, så skal Tommy have disse inden for en uge.
Formålsparagraffen skal til urafstemning efter generalforsamling.
Vedtægtsændringer og reviderede skal stå på invitation til generalforsamlingen
Ad.4 Generalforsamling
a) Genopstillinger
Martin ønsker ikke at genopstille til bestyrelsen
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Flemming ønsker umiddelbart ikke at genopstille
Tanja stiller op
Karin genopstiller ikke, men vil stadig gerne være tovholder
for træfferne
Der skal findes minimum 2 nye repræsentanter
b) Evt. kandidater
c) Placering
Diskussion om placering. Flertal for at afholde generalforsamling i Ans.
Teltet indrettes til generalforsamling. Toiletvogn opstilles. Tommy og Flemming er
ansvarlig. Tina og Tanja sørger for at få det til at pænt ud.
Mulighed for livestreaming – dog uden stemmeret. Det vil give en indikation af hvor
mange der deltager. Kræver udstyr og teknisk assistance.
Skriv at bestyrelsen vil sørge for livestreaming, såfremt der er interesse for det. Der vil
ikke blive mulighed for at stemme eller byde ind med kommentarer.
Martin kommer med maden.
Oplæg – Mejeriet spørges om de vil komme og holde et oplæg. Spisning og oplæg (1819.30) kl. 19.30 Generalforsamling.
Ad.5 Fælles om Ans
Nyt fra arbejdsgruppen
Alle har skrevet under på aftalen som er sendt videre til Mejeriet.
Ad.6 Status projekter
Hueprojekt
Odense og Skejby har modtaget huer
Huerne lægges op på websitet. KK-huerne er kun til afdelingerne.
Ad.7 Bordet rundt
d) Casper
e) Flemming
f) Karin
Nyt fra Træfferne
Det kører fint nok for træfferne. Træfferweekend med Kirstine i Ans – Sand Play. Brochurer,
startkit, pizzaaften.
Arbejder på at komme ind på OUH. Børnevelfærdskoordinator skal kontaktes skriftligt.
OUH har kun 6 stuer til cancerbørn.
Tommy foreslår at der i brevet lægges op til et møde med Tommy og Karin.
Ny træffer fra Skanderborg
g) Martin
Speakndinner med Esben Kjær, meget godt.
h) Tanja
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Ungecamp i København. Sommercamp bliver i Blokhus.
Camp i Vildbjerg med ledsager i oktober (uge 43)
Ungekoordinator (16-29 år) – Tanja har kontaktet sygeplejerske i
Skejby.
Har fået kontaktoplysninger og god feedback på psykolog på Sjælland. Tommy beder om
kontaktoplysninger.
i)

Tina

Unge-camps er fantastiske
Kan hjælpe til arrangementer
j)

Tommy

Urafstemning – Lasse er på opgaven – er baseret på e-mail. Hver e-mail har en stemme. Vi
kan ikke se hvad folk stemmer, men om de har stemt.
Psykolog – har forsøgt at komme i kontakt med psykologemne.
Venskabsprogrammet – mail sendt i dag til bestyrelsen
Lasse påbegynder at promovere venskaber og lave gratis kampagner online.
Tommy har lagt en plan for de erhvervsemner som ikke har bidraget i 3 år, men som har
bidraget tidligere.
k) Charlotte
Sundhed.dk
FMKB og ca. 60 andre kommer med. Vil være klar i september.
Kemo-Kasper oversættes til nordsamisk – Norske Kreftforening har søgt og fået midler til
produktion af nordsamiske bøger.
’Nice to know’-side er på trapperne. Vil tro det bliver primo maj
Årsaftale med Luni Smil
Invitation til GF skal udsendes i næste uge (inden 27. april)
Ad.8 Eventuelt
intet
Ad.9 Dato for næste bestyrelsesmøde
Næste bestyrelsesmøde er i forbindelse med Generalforsamlingen.
Bestyrelsen holder telefonmøde mandag den 23. maj kl. 19.30 – 20.30

Ad.10 Lukket punkt for bestyrelsen (Charlotte deltager ikke)

