Bestyrelsesmøde
i Foreningen Familier med kræftramte børn
Referat
Dato: onsdag den 9. november 2022 kl. 19.00-22
Sted: Online
Mødeleder: Tommy
Referent:

Charlotte

Deltagere: Tommy, Casper, Tina, Flemming, Henrik, Tanja, Kamilla.
Bente og Kirstine
Afbud: Kirstine
Dagsorden
Kl. 19.00 – 19.30 Bente – præsentation af opgaver
Telefontid – få opkald, får flest henvendelser pr. mail.
Emner: primært tabt arbejdsfortjeneste og ’fra barn til voksen’
Ideer: foldere ud på bibliotekerne, søskendeweekender i Ans, komme ud på skolerne (træffer-ide),
tilskud til akutsager, bisidderkursus.
Mange gengangere. Når de først har fået kontakt til Bente, bruger de hende til flere forskellige sager.
Der kommer løbende nye til.
Har ikke talt med Kirstine, men de henviser til hinanden
Casper spørger om der er efterspørgsel på bisidder. Det har der ikke været.
Bente har trådt til som ’afløser’ på sygehuset.
Bentes opfattelse er at det er procedure, der foregår i alle kommuner.
Tanja har benyttet Bente som sparring.
Tina henviser til Bente i forbindelse med arrangementer.

Ad. 1 Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 9. august 2022
Godkendt
Ad. 2 Nyt fra formanden
Økonomi
Status nøgletal gennemgået.
Gennemgang af fundraisernes opgaver.
Ad. 3 Fælles om Ans
Gennemgang af status.

Der er sendt mail til protektor, ambassadører og medarbejdere om hvor langt vi er med projektet
Fristed FMKB
På web er oprettet en side ’hvad går pengene til’

Bestyrelsesmøde
i Foreningen Familier med kræftramte børn
Referat
Pressebearbejdning starter i næste uge. Herefter skal Tommy til at kontakte navngivne fonde.

Ad. 4 Generalforsamling – digital tilgang – Tanja
Drøftelse på baggrund af GF 2022 referat.
I referat fra GF 2022 står: Generalforsamlingen udtaler ønske om, at bestyrelsen arbejder med
mulighed for at flere kan deltage på distance evt. digitale afstemninger.
Muligheden er undersøgt og det er teknisk muligt at afholde digital afstemning, men bestyrelsen er
ikke kommet frem til en beslutning om det er noget man ønsker.
Punktet tages op på næste bestyrelsesmøde.

Ad. 5 Status Branding & Partnerskaber
Brandingudvalget er ved at opgradere startkit til afdelingerne
Kamilla vil gerne høre mere om hvad der er i poserne.
Glem de små nipsting (forældede)
Notesbog/dagbog/kalender kunne være en ide.
Kamilla har været inde på Rigshospitalet og har ønske om en mulepose som Rigshospitalet kan bruge
ved hjemmebesøg.
Brandingudvalget tager det med på mødet mandag.

Ad. 6 Bordet rundt
Casper
Mangler indkaldelser til byggemøder - teknik
Flemming
Intet nyt
Henrik
Intet nyt
Kamilla
Er startet op sammen med Thøger på Rigshospitalet. Rundvisning.
Har været på Riget og har været i kontakt med mange familier og mange sygeplejersker.
Har følt sig i en træffer-rolle og var glad for at kunne bidrage med noget til familierne.
Tanja
God camp i Vildbjerg – har bestilt til næste år.
’Til og fra mærker’ lavet af pigerne på camp.
OUH møde sammen med Tommy. Et godt møde.
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Tina
LEGO House - ikke så mange frameldinger inden, men en del på dagen
(sygemeldinger)
Spørgsmål til Facebook
Møde på mandag i gruppen vedr. afbud til arrangementer
Tommy
Årets kunstner 2023 er fundet
Charlotte

Der har været knald på siden sidste bestyrelsesmøde i alt 25 arrangementer/aktiviteter– dejligt at
bestyrelsesmedlemmer vil tage tjansen med billetudlevering og hjælp til andre praktiske opgaver. Tak for det.
Juletræsfester – 4 stk. 158 familier – i alt 768 personer.
Der pakkes julegaver på lørdag.
Mange tilmeldte til FMKB’s juleaktiviteter - de tre gange zoo, teater i Aalborg, julebagedag – Pretty Woman.

Ad. 7 Eventuelt
Intet på programmet

Ad. 8 Dato for næste bestyrelsesmøde
Tirsdag den 24. januar 2023 kl. 19-22

Ad. 9 Lukket punkt for bestyrelsen

