Kræftens Bekæmpelse, Sorø Lokalforening, GENERALFORSAMLING, d. 05.03.2018
Tilstede: Klaus Gylling, Vibeke Westh Christensen, Lone Hammersgaard, Merete Leisted Busk,
Ellen K. Høy, Henning Højgaard, Ann Brixen, KB Næstved, Lene Beckmann
Afbud fra: Lis Bøllingtoft
Formanden bød velkommen.
Valg af dirigent: Ann Brixen valgt. Generalforsamlingen indvarslet korrekt. Dagsorden godkendt.
Formandens beretning: Klaus mindedes Elsebeth Søndergaard, der afgik ved døden i maj måned.
Vi vil tænke tilbage på en aktiv og engageret formand, som arbejdede for kræftsagen igennem
mange år. Efter en ekstraordinær generalforsamling overtog Klaus Gylling formandsposten. Vi har,
som i de forgangne år delt opgaverne mellem os. Vibeke og Lone arbejder med foredrag forår og
efterår, i nogle tilfælde i samarbejde med Sorø Kommune. Merete arbejder med Stafet for Livet,
Ellen arrangerer vandreture i naturen, Lis har været tovholder for Landsindsamlingen, Henning
fører vort regnskab, og Vibeke Gylling laver hjemmeside og lægger arrangementer på Facebook.
Arrangementer i årets løb: Solkampagnen ved Regattaen i Sorø Sø, som dog pga. regnvejr måtte
aflyses i 2017. Stafet for Livet i september, hvor vi stod i et telt med oplysning. Et stort
arrangement var med Søs Egelind i Victoriateatret med foredrag om cannabis som smertelindrende
behandling, det var en succes med fyldt sal. Sidste foredrag var med forskeren Nanna Cornelius om
Alternativ behandling. Stor tilslutning og livlig debat. Vedrørende Landsindsamlingen: Lis har
ønsket at ophøre som tovholder, Vibeke Gylling overtager derfor dette store arbejde. En stor tak til
Lis, for arbejdet igennem 8 år. Vort sidste tiltag er, at vi er kommet på Dit Sorø, en webportal over
begivenheder i Sorø. Til slut en stor tak til alle for jeres store arbejde for KB.
Beretningen godkendt.
Reviderede regnskab: Henning Højgaard fremlagde regnskabet: kassebeholdning pr. 31.12.2017:
kr. 34.664,04. Regnskabet revideret og underskrevet. Tak til regnskabsfører og revisor.
Regnskabet godkendt.
Aktivitetsplan for kommende år: Klaus: vi fortsætter, som vi har gjort hvert år: foredrag,
vandreture, Solkampagnen, Landsindsamlingen, Stafet for Livet, Palliation. Vi køber et telt på 3x3
meter med logo, arbejder videre vedr. anskaffelse af veste. Godkendt.
Valg til bestyrelsen:
Lone Hammersgaard, genvalg
Lis Bøllingtoft,
ønsker ikke genvalg
Lene Beckmann,
nyvalg
Suppleant,
ingen valgt
Valg af revisor: nuværende revisor Johan Jacobsen genvalgt.
Indkomne forslag: ingen
Mødet sluttede kl. 19,55. Dirigenten takkede for god ro og orden
Ellen K. Høy, referent
(Næste bestyrelsesmøde: onsdag d. 21.03.2018 kl. 19.00 på Værkerne)

