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Deltagere fra bestyrelse og bestyrelsessuppleanter: Lone H¢stmark, Sted:  KrEEftradgivningen,  N¢rre AIIe 45,

Winnie Linnet, Jan Johnsen,  Michael  Pedersen og Annette Testrup.  De 2200 K¢benhavn N.

to fra Jylland m¢dte ikke op pa grund af den lange rejsetid.  Henrik
Kuskner havde meldt afbud pa grund af rej.se.
A: Valg af dirigent Carsten  Lund

A: Valg af referent Henrik Stibolt

a: Godkendelse af bestyrelsens Endnu et travlt ar, vi har gennemf¢rt 50 arrangementer saint 3
beretning foredragsaftner og 10 Temaaftner.

De 3 st¢rste og dyreste er igen Fain ilieweekenden med 240 deltagere, Skitur
til  Norge med  135 deltagere saint Legoland med ca. 700 deltagere. Arets
st¢rste arrangement bliver igen Eventyrteateret, hvor der er over 800
tilmeldte.  Der blev orienteret om samarbej.det mellem  FCB og
B¢rnecancerfonden pa det psykosociale omrade som startede i 2016 og som
i 2017 blev udvidet med b¢rnegrupper og i 2018 med sorggrupper.
Orientering om  Kok-Amok, feriehusene, samarbejde med  BCF,  KB,  FMKB,

hospitalerne in.v,

Bestyrelsens beretning blev godkendt.

C: Godkendelse af regnskab Arsrapporten og revisionsprotokol blev udleveret og gennemgaet.
Herefter gennemgik formanden regnskabets enkelte poster og der var
enkelte sp¢rgsmal som blev besvaret.
Arets resultat blev et overskud pa ca. 250.000 kr. som var forventet.
Likvide midler star i  Danske  Bank og  Nordea.

Arsrapporten blev godkendt.

D:  Fastseettelse af kontingent Kontingentet forbliver ueendret 200 kr. for familiemedlemskab og 150 kr. for
st¢ttemedlemmer.

E: Valg af formand Jan Johnsen som der har veeret formand i mere end 25 ar er blevet ansat i
FCB og stiller derfor ikke op som formand.  I stedet blev den hidtidige
naestformand Michael  Pedersen va gt som formand.

F: Valg af 5 De 4 bestyrelsesmedlemmer genopstiller -Lone H¢stmark,  Henrik Kuskner,
bestyrelsesmedlemmerG:Valgaf2suppleanter Thomas Koch og Annette Testrup. Alle 4 blev genvalgt.  Jan Johnsen blev

indvalgt som bestyrelsesmedlem

Anja  Hallenslev og Winnie Linnet b ev genvalgt som suppleanter.
Suppleanterne deltager i alt pa samme made som
bestyrelsesmedlemmerne.

H: Valg af revisor Den nuvaerende revisor Preben  Rasmussen genopstiller og blev genvalgtIngenforslagmodtagetindenforfristenpa2ugerforgeneralforsamlingen.
I:  Eventuelt

Et sp¢rgsmal gjorde, at FMKB og deres generalforsamling i j.uni 2019 in. v.
blev diskuteret og sp¢rgsmal besvaret af Kristine Mondorf,  Michael
Pedersen og Jan Johnsen.
Et ideopleeg fra Tom  Freiling (spille tom) om et proj.ekt til erstatning for
Kemo Kasper blev diskuteret.
Der var ingen yderligere punkter til faelles debat, sa dirigenten takkede for

god ro og orden.

rJHho  27 ,/!,  /c) Dirigent Carsten  Lund

E=il

:`  .-j3-i5.  .


