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Formandens beretning til generalforsamlingen den 9/3 2020
Det bliver en lidt anderledes beretning end den jeg har holdt de forrige år. Det skyldes
ganske enkelt at vi ikke har afholdt så mange arrangementer som i de foregående år.
Hvorfor har vi så ikke det?
Resultatet er en afspejling af sidste års generalforsamling, hvor vi mistede to
medlemmer af bestyrelsen, som valgte at stoppe efter flere års aktiv indsats. De var
vores foredragsarrangører. De er begge pensionerede sygeplejersker og har begge
valgt at det med pension skulle tages alvorligt. Det efterlod de tre øvrige medlemmer
af bestyrelsen i den situation, at vi skulle vælge om vi kunne leve op til de
indholdsrige foredrag, som i øvrigt var lavet med Sorø Kommune som
samarbejdspartner.
Situationen blev værre endnu. Et tredje medlem af bestyrelsen blev alvorlig syg med
en tumor i hjernen. Vi mistede desværre Merete Leisted i december 2019. Tilbage i
bestyrelsen var vi så Ellen Høy og mig selv.
Ellen Høy har arrangeret gåture i naturen omkring Sorø i flere år. Målgruppen er
egentlig cancerpatienter, men alle som har lyst til en rask gåtur sammen med andre
har været hjertelig velkomne. Ellen Høy laver i samarbejde med Frivilligcentret en
brochure som bliver lagt på lægehuse og biblioteker, Kaarsbergcenret og andre steder,
hvor vi kan lægge brochuren. Der er op til 20 personer med på gåturene. Brochuren
ligger endvidere på vores hjemmeside på www.kbsoroe.dk
Tak til Ellen for hendes indsats med turene.
Som formand har jeg deltaget i diverse af Kræftens Bekæmpelseses arrangementer i
årets løb. Der er møder i Næstved på regionskontoret. Men der er også
arrangementer, som vi ikke deltog i. Vi var ikke med på landsmødet i Kolding. Det er
ellers stedet, hvor alle med interesse i kræftsagen mødes i to dage.
Vi var en slags observatører på Stafet for livet, som blev afhold i september 2019. Vi
havde i lighed med andre lokalforeninger valgt ikke at stille op med eget telt og
oplysningsbod. Det viser sig, at der ikke er det store behov for et oplysningstelt, fordi
deltagerne er interesseret i at gå omgange og ikke i at blive klogere på sygdommen.
Det har vi taget til efterretning.

Vi har også deltaget i Sorø Regattaen gennem flere år, men ikke i år. Her deler vi
solcreme ud til deltagerne. Men to mennesker kan ikke dække en hel weekend.
Til gengæld har vi deltaget i Landsindsamlingen 2019. Min kone, som er
kampagneleder, har godt fat i selve indsamlingen og organiseringen. Men jeg tror, der
er ændringer på vej i fremtiden. Det bliver sværere at skaffe indsamlere, bankene
bliver færre, kontanterne er også blevet færre.
Vi deltager også i 2020 med mindre, der kommer besked om noget andet fra
Strandboulevarden. Folkekirkens Nødhjælp valgte i år kun at lave en smsindsamling
på grund af Coronavirussen.
Så denne korte beretning er et udtryk for at bestyrelsen er blevet lidt ukampdygtig.
Man kan sige, at vi er gået lidt i stå. Vi er ikke personer nok til at dække årets
begivenheder.
Jeg håber derfor, at valget til bestyrelse vil vise, at nye personer vil indgå i arbejdet.
Det er der tegn på.
Klaus Gylling, formand

