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Deltagere fra bestyrelse og bestyrelsessuppleanter: Michael Sted:  Kreeftradgivningen, N¢rre Alle 45,

Pedersen, Annette Testrup, Lone H¢stmark, Winnie Linnet, Jan 2200 K¢benhavn N.

Johnsen,  Henrik Molbech-Kuskner.  De to ¢vrige fra Jylland m¢dte ikke
op pa grund af den lange rejsetid.
A: Valg af dirigent Carsten Lund
A: Valg af referent Henrik Stibolt

8: Godkendelse af bestyrelsens Endnu et travlt ar, dog mest det f¢rste halve ar hvorefter Coronaen ramte os
beretning hvor vi matte aflyse mange arrangementer. Til trods for Corona har vi

gennemf¢rt 38 arrangementer.  Pa grund af Corona er der 16 planlagte
arrangementer der er blevet aflyst. Skituren til  Norge med 140 personer var
desvaerre et af de aflyste arrangementer. To af vores store aktiviteter,
nemlig Familieweekenden og Legoland er blevet gennemf¢rt med stor
succes.

Arets st¢rste arrangementer (og dyreste) er igen Familieweekenden saint
Legoland.  Vores store arrangementer med Eventyrteateret er ogsa aflyst i
ar.  Der blev orienteret om samarbej.det mellem  FCB og B¢rnecancerfonden

pa det psykosociale omrade som startede i 2016 og som i 2017 blev udvjdet
med b¢rnegrupper og i 2018 med sorggrupper. Orientering om Kok-Amok,
Treeffetider, feriehuse, samarbejde med BCF,  KB,  FMKB, hospitalerne in.v.

Bestyrelsens beretning blev godkendt.

C: Godkendelse af regnskab Arsrapporten blev udleveret og gennemgaet.
Herefter gennemgik Jan Johnsen regnskabets enkelte poster og der var
enkelte sp¢rgsmal som blev besvaret.
Arets resultat blev et overskud pa ca. 678.000 kr. som var forventet. Af de
678.000 er de 600.000 kr. overf¢rt til  bundne midler under egenkapitalen til
brug for Familiegrupper som oprettes i f¢rste kvartal 2021.
Et medlem spurgte om hvorfor foreningens feriehuse ikke fremgar af
regnskabet og at de burde fremga. Jan Johnsen anf¢rte at der i arsrapporten
under Anvendt regnskabspraksis - Anlaegsaktiver star at
inventaranskaffelser og andre laengerevarende investeringer udgiftsf¢res i
anskaffelsesaret. Ved anskaffelser af de fire feriehuse er bevillingerne til
anskaffelserne indtaegtsf¢rt i de en kelte ar og udgifterne til anskaffelse af
husene er udgiftsf¢rt i de samme ar.

Arsrapporten blev godkendt.

D:  Fastsaettelse af kontingent Kontingentet forbliver uaendret 200 kr. for faml.Ii.emedlemskab og 150 kr. for
st¢ttemedlemmer.

E:  lndkomne forslag lngen forslag er modtaget.
A:ndring af vedteegter Forslag til aendringer i de i forvej.en udsendte vedtaegter blev gennemgaet.

Et medlem fandt at det var uheldigt at direkt¢ren bade er direkt¢r i FCB og
samtidig er medlem af bestyrelsen og at der kan opsta interessekonflikter og
at direkt¢ren herved far for meget indflydelse i bestyrelsen.  Der var flere fra
bestyrelsen der gav udtryk for at de ikke ansa det for et problem, idet
Bestyrelsens forretningsorden tager hensyn til habilitet og at direkt¢ren pa
ingen made har bestemmende indf ydelse i bestyrelsen, da han kun er en  ud
af syv til ni bestyrelsesmedlemmer. Ved afstemning stemte alle for
vedtagelse af eendring af vedtaegterne undtagen et medlem som stemte
imod.  Det blev aftalt at punktet vil e blive taget op pa f¢rstkommende
bestyrelsesm¢de.
4ndring af vedtaegterne blev godkendt.
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f: Valg af mindst 7 og h¢jst 9 Michael Pedersen, Henrik Molbeck-Kuskner, Annette Testrup blev valgt for 2
bestyrelsesmedlemmer ar og Lone H¢stmark, Thomas Koch, Anja Hallenslev og Winnie Linnet blev

valgt for 1 ar. Jan Johnsen er som direkt¢r fast bestyrelsesmedlem.

G: Valg af revisor Den nuveerende revisor Preben Rasmussen genopstiller og blev genvalgt

H:  Eventuelt Der var ing.en punkter.
Dirigenten takkede for god ro og orden.
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