
 

 

 
 

SIDSTE NYT 
November/december 2013 

 

GENERALFORSAMLING 

20. november 2013 blev der holdt generalforsamling hvor beretning, regnskab og revisionsprotokol 
blev gennemgået og godkendt. Kontingentet er uændret, jf. nedenfor. Læs nærmere om bestyrelsen 
på www.cancerbarn.dk 
 

KONTINGENTOPKRÆVNING 
Kontingentet for 2013/2014 er uændret 200 kr. for familiemedlemskab, 150 kr. for 
støtte/pårørendemedlemskab og 2.500 kr. for firmamedlemskab. Såfremt der måtte være 

medlemmer der ikke længere ønsker at være medlem eller måske i stedet vil overgå som 
støttemedlem, må I endelig meddele dette, helst via mail: fcb@mail.dk eller pr. post til Foreningen 

Cancerramte Børn, Karlslunde Strandvej 56, 2690 Karlslunde.  
 

Nye medlemmer, der har betalt kontingent i perioden juli 2013 – november 2013 skal ikke 
betale nyt kontingent.  
 

Betaling kan ske via indsættelse på bankkonto nr. 2344 2551586610. Skriv venligst efternavn og 
gerne adresse. I kan også betale med Dankort direkte på vores hjemmeside www.cancerbarn.dk. 
Nemmere kan det ikke blive.  
 

Hvilket medlem er jeg? 
Familiemedlemskab er forældre til et cancerramt barn og disse medlemmer får altid tilsendt 

indbydelser og deltager i arrangementer. Det kan selvfølgelig også være forældre der har mistet et 
barn. (200 kr.) 
 

Støttemedlemskab er typisk anden familie til et cancerramt barn, typisk bedsteforældre. Disse 

medlemmer får tilsendt Sidste Nyt og enkelte invitationer. Er du bedsteforælder, så skriv det 
venligst på indbetalingen, da der ind i mellem afholdes særarrangementer og vi kan derved kan 

målrette udsendelserne. Støttemedlemmer kan også være andre som gerne vil støtte FCB og vores 
arbejde. (150 kr.) 
 

Firmastøttemedlemskab er firmaer som gerne vil støtte den gode sag og være med til at gøre en 

forskel. Medlemskabet er sat til 2.500 kr., men mindre beløb er selvfølgelig meget velkomne. 
Firmamedlemskaber fremgår af www.cancerbarn.dk og kan beløbet kan derved fradrages  
skattemæssigt som reklameudgift. 

 
JULETRÆSFESTER I SILKEBORG OG KØBENHAVN – BEGGE BOOKET HELT OP 

Den 7. december 2013 har vi igen de traditionelle juletræsfester. Festerne er desværre booket helt 
op og vi har desværre måtte lukke for flere tilmeldinger. Det er ren hygge, underholdning og 
afslapning krydret med en masse usundt slik, fed mad og gode drikkevarer. Invitation tidligere 

udsendt. 
 

SKITUR TIL NORGE – KUN FOR CANCERRAMTE TEENAGERE 
Torsdag den 20. marts 2014 er der afgang med fly fra København til Trysil i Norge på en 3 dages 

skitur. Vi er hjemme igen søndag, den 23. marts 2014. Skituren er for teenagere der er eller har 
været i behandling for cancer. Invitation udsendes medio januar 2014. Invitationen skal være 

udsendt før tilmelding kan foretages. 
 

SKITUR TIL NORGE – DEN ÅRLIGE TUR 
Torsdag den 3. april 2014 er der afgang med færgen fra København til Norge på en 5 dages skitur. 

Vi er hjemme igen tirsdag, den 8. april 2014. Skituren er for børn der er i behandling samt evt. 
søskende under 18 og forældre. Invitation udsendes medio januar 2014. Invitationen skal være 
udsendt før tilmelding kan foretages. 
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BIOGRAF - ODENSE 

Den 30. november 2013 er der biografforestillinger i Odense. Invitation tidligere udsendt. Der er 
ledige pladser, så skynd jer med tilmelding. 
 

FJORD&BÆLT I KERTEMINDE 

Den 18. januar 2014 skal vi til Fjord&Bælt, der er et kombineret forsknings- og oplevelsescenter. Vi 
skal opleve livet under havoverfladen i de danske farvande, og hilse på de fire marsvin; Freja, Eigil, 

Sif og Frigg Amanda samt de 3 legesyge sæler Naja, Tulle og Svante. Invitation tidligere udsendt.  
 

BIOGRAF - SØNDERBORG 
Den 18. januar 2014 er der biografforestillinger i Sønderborg. Der er mulighed for overnatning fra 

fredag til lørdag. Invitation tidligere udsendt. 
 

BIOGRAF - VÆRLØSE 
Den 19. januar 2014 er der biografforestillinger i Værløse Bio. Invitation tidligere udsendt.  
 

BIOGRAF - HJØRRING 
Den 19. januar 2014 er der biografforestillinger i Hjørring. Invitation tidligere udsendt. 
 

ØVRIGE ARRANGEMENTER 

Vi har allerede sat dato på flere arrangementer i 2014, nemlig Familieweekend 5. – 7. september, 
Legoland 14. september og bare vent, der kommer en masse spændende arrangementer både 

gamle kendinge og nye. 
 

VISSE KRITISKE SYGDOMME - BØRN 
Vær opmærksom på, om I har en forsikring der dækker visse kritiske sygdomme hos børn. En 
forsikring ved visse kritiske sygdomme til børn er typisk oprettet et af følgende steder: 

 din arbejdsplads 

 dit pensionsselskab  

 Sygeforsikringen ”danmark” 

Du kan altid kontakte din arbejdsgiver, dit pensionsselskab eller Sygeforsikringen ”danmark”, hvis 
du er usikker på, om du har en forsikring der dækker dit barn. I visse tilfælde vil det fremgå på 

www.pensionsinfo.dk om du har forsikringen. 
 

Hvis dit barn får eller har fået stillet en dækningsberettiget kritisk sygdom diagnose i 
forsikringstiden udbetales et engangsbeløb. Beløbet udgør typisk mellem 50.000 - 100.000 kr.  
 

Beløbet er skattefrit. 
 

Vi ved erfaringsmæssigt, at mange forældre ikke er opmærksom på, at ens barn kan være omfattet 
af denne forsikring.    
 

FERIEHUSE 

Send en mail til fcb@mail.dk eller benyt formularen på hjemmesiden og hør om ledige uger eller 
weekender. I skolernes ferier er husene forbeholdt familier med et barn i behandling. Læs nærmere 

om husene på www.cancerbarn.dk Husene kan tidligst reserveres 3 måneder før opholdet.   
 

WWW.CANCERBARN.DK 
Er en invitation blevet væk kan den hentes på hjemmesiden.  
 

SOCIALRÅDGIVER 
Som forælder til et cancerramt barn bliver man via hospitalet tilbudt socialrådgiverbistand. Denne 
bistand er helt uundværlig og socialrådgiverne yder et yderst kompetent og stort arbejde. 

I efterforløbet, herunder for forældre der har mistet, kan der blive behov for socialrådgiverbistand, 
f.eks. i forhold til arbejdsmarkedslovgivningen, tilbagevenden til arbejdsmarkedet, forsørgelse m.v. 

Vi har derfor en aftale med en erfaren socialrådgiver, om at vores medlemmer kan søge rådgivning 
og hjælp hos hende. Omkostningen betales af foreningen. Har du behov for rådgivning sender du en 
mail til fcb@mail.dk hvor du meget kort skriver om behovet. Herefter henviser vi dig til 

socialrådgiveren. Socialrådgiveren har selvfølgelig ubetinget tavshedspligt.    
 

De bedste hilsner 
Bestyrelsen 
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