Kræftens Bekæmpelse, Sorø Lokalforening, Bestyrelsesmøde d. 17.09.2018
Tilstede: Klaus Gylling, Vibeke Westh Christensen, Lene Beckmann, Merete Leisted Busk,
Ellen K. Høy
Afbud fra: Lone Hammersgaard
Formanden bød velkommen.
Godkendelse af referat fra mødet d. 06.08.2018: godkendt.
Evaluering af Stafet for Livet: ingen mennesker henvender sig i teltet. Vagtordenen var fin. En
frivillig meldte afbud. Vibeke beklagede, at der ikke var truffet en aftale vedrørende afhentning af
sofaen. Foreslår at vi næste år alle møder op fredag aften for at ordne opstilling af telt og indretning
af dette. Vi fik megen hjælp fra medlemmerne af Stafet for Livet. Foreslår, at vi næste år bestiller
mad på forhånd til lørdag aften. Lene undrer sig over, at vi ikke havde noget at lave under Stafetten,
hvad kan vi gøre anderledes? Merete synes, at placeringen af vort telt var god med fighterteltet ved
siden af vort telt. Ellen mener, at vi skal være mere opsøgende. Stafet for Livet havde forventning
om et godt samarbejde med KB, og det synes at være lykkedes. Presseomtalen kom kun 1 uge før
Stafetten, burde have været tidligere.
Økonomisk status: formuen er på kr. 32.098,89 før tilskud fra Stafet for Livet.
Brev fra Nordea: prisændringer fra d. 01.12.2018. Foreningskunder skal betale kr. 300,- om året,
så det skal vi fremover. Klaus taler med vor kasserer Henning Højgaard herom.
Drøftelse af kommende foredrag: alt er i orden til næste foredrag d. 08.10. om HPV-vaccination
på Sorø Sundhedscenter. Opslag hænges op rundt omkring. Lene hænger op i Dianalund.
Nyt om gåturene: første tur foregik i regnvejr med 6 deltagere og flere afbud.
Julefrokost: mandag d. 19.11.2018 kl. 13,00. Stedet endnu ikke bestemt.
Drøftelse af foreningens nærmeste fremtid: Lene Beckmann ønsker at træde ud af bestyrelsen.
Fortsætter som frivillig.
Vibeke spørger om vores berettigelse i lyset af kommunens indsats. Vi drøftede vort samarbejde
med kommunen.
Næste møde: mandag d. 07.01.2019 kl. 10-12 på Værkerne
Evt.: Klaus har modtaget brev fra KB, Næstved vedrørende formandskonferencen i 2019. Vi kan
byde ind med ideer.
Der har været afholdt konference i Næstved d. 13.09. med emnerne: ingen pårørende skal stå alene
med kræft. Stop HPV, stop livmoderhalskræft. Røgfri Fremtid.
Der kommer ny stafetkonsulent.
Mødet sluttede kl. 12.05
Ellen K. Høy, referent.

