Bestyrelsen har i året 2018 bestået af
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Vi har endvidere haft glæde af forskellige frivillige, som har hjulpet til ved diverse
arrangementer. Det er vi glade for.
Vi har afholdt forskellige foredrag her på Værkerne. Det har været i samarbejde med
Sundhedscentret i Sorø Kommune. Det har været velbesøgte foredrag.
Vi har også afholdt foredrag på Sundhedscentret. Vi havde et meget velbesøgt foredrag om
HPV vaccination. Der kom mødre med unge piger og spørgelysten var stor. Vi kan jo se af
landstallene at de er ved at rette sig i Danmark. Flere og flere bliver vaccineret.
Vi har diskuteret cannabis og palliation. Så mange har haft glæde af vores oplysende
indsats.
Jeg vil gerne rose Vibeke Westh og Lone Hammersgaard som har været drivkræfterne bag
foredragene. Vi har ingen foredrag her i foråret - og som det ser ud heller ikke til efteråret.
Vi har med en engageret kampagneleder Vibeke Gylling i spidsen fået gennemført
Landsindsamlingen. Det var med et lidt svagere resultat end tidligere år. Hvorfor? Det
skyldes mest manglen på indsamlere. Vi fandt 38 indsamlere sidste år. Vi er oppe på 22 lige
i dag. Bliver det ved med at gå godt? Er fremtiden TV shows eller skal vi bare køre videre,
som vi plejer? Vi diskuterer det i bestyrelsen. Ingen afklaring endnu. Sidste år gav
landsindsamlingen kr. 34 millioner. Det er jo også en slags penge og dermed mange gode
penge til kræftforskningen.
Vi har en gammel traver. Det er vores gåture. Ellen Høy holder ved med at planlægge tid og
sted for gåturene. Der er en stigende tilslutning til turene og det er da også ganske hyggeligt.
Man kommer ud på små ture i naturen og laver en slags Walk and Talk. Der er altid nogen at
snakke med undervejs.
Vi har været med til solkampagnen ved Sorø Sø under Sorø Regattaen. Her var der også
hjælp af frivillige.
Vi har deltaget med et telt på Stafet for Livet i september. For både solkampagnen og ved
Stafet for Livet kan vi konstatere, at det der i gammeldags forstand hedder oplysning har
trange vilkår. Solcreme - ja tak til at smøre på kroppen, men nej tak til en større oplysning og
solstrålernes skadelige virkning. VI har bogstavelig talt ingen besøgende i vores telt på
pladsen ved Stafet for Livet.
Det er altså ikke måden at komme af med oplysning på. Det må vi tage til efterretning.
Fremtiden er ikke det samme som fortiden. Vi skal lære af fejl, vi gør. Bevares, det kan jo
være os i bestyrelsen som ikke er dygtige nok, men det er nu nok noget andet. Jeg tror, at

folk i dag kommer til rostævne for at ro - ikke for at få oplysning om kræft. Jeg tror, at folk
kommer til Stafet for Livet for at mindes, for at gå runder på pladsen, hvor man kan
reflekterer. Folk kommer ikke for at få oplysning om kræftformer. De kan eventuelt få en
snak med sygeplejerskerne fra Sundhedscentret, hvis de har et spørgsmål. Det er jo fint
nok.
Tilbage står nogle lidt arbejdsløse bestyrelsesmedlemmer. Hvad skal vi gøre? To af
bestyrelsens medlemmer har besluttet at sige tak for bestyrelsesarbejdet i denne omgang.
De skal have en meget stor tak. Det har jeg sagt tidligere, men jeg må konstatere, at
Kræftens Bekæmpelse nu også er ramt af den trend, der er i samfundet. Det er svært, at
skaffe ny medlemmer til bestyrelsen og det bliver nok ikke nemmere fremover.
Tak til Henning Højgaard for eksemplarisk føring af regnskabet og for altid at betale
regninger til tiden. Henning Højgaard har endda sagt ja til at snuppe et år mere.
Så vil jeg også sige tak til Ann Brixen for godt samarbejde med kontoret i Næstved.
Det var beretningen - spørgsmål modtages meget gerne.
Klaus Gylling, formand

