
Scleroseforeningen 

                           Lokalafdelingen for Nordsjælland Øst
Møde nr. 2/ 2021
Dato   :    6. September  2021

     Tid      :    kl. 16.30
Sted    :    Frivilligcenter Helsingør, 
Kronborgvej 1 c, 3000 Helsingør

                
                           

             

Bestyrelsesmøde – referat

Mødedeltagere : Laila Rohde Mortensen                          (LRM) Formand
Sune Lundberg (SL) Kasserer           

Afbud Ulla Løvind         (UL) Sekretær 
Susanne Søndergaard (SS) Bestyrelsesmedlem
Vibeke Pagh (VP) Suppleant

Anne Frøkiær Organisationskonsulent.

Dagsorden :

 01.   Introduktion til den nye struktur for det lokale arbejde                                  

Ad.01: Anne gennemgik den nye struktur og fortalte om, hvorfor, lokalafdelingsudvalget har valgt 
at arbejde pa6  en ny struktur, da man igennem de seneste a6 r, har set en udvikling i den forkerte 
retning i forhold til at skaffe folk til bestyrelserne, da mange i dag, hellere vil have konkrete opgaver
og ikke sidde i en bestyrelse med alt hvad der dertil høre af arbejde, sa6  der mistes arbejdskraft fordi
man i dag, skal ind via bestyrelsen for at arbejde frivilligt.

Fremadrettet er det tilladt at have bestyrelser der kun besta6 r af tre medlemmer.

Den nye struktur er lavet for at følge med tiden og være klar til ”fremtidens frivillige”, der arbejdes 
for, at foreningen pa6  den frivillige front, stadig er stærk i fremtiden og er bæredygtig pa6  det 
frivillige omra6de.
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Fremadrettet vil det lokale arbejde besta6  af bestyrelsen og herunder to undergrupper, den ene hvor
der arbejdes med medlemsaktiviteter og den anden med indsamling / events.

Minimum en fra bestyrelsen skal sidde i hver af de to grupper og være en slags tovholder og 
kontakt til bestyrelsen.

 02. Ny forretningsorden og handlingsplan – hvad er det nye og hvad betyder det for os`            

Ad.02: Anne gennemgik de ændringer der er kommet i forretningsordenen. Vi underskrev den nye 
opdaterede model. Det vigtigste er, at aktiviteter og indsamling er lokalafdelingens primære 
opgaver.

Anne gennemgik den handleplan som lokalafdelingsudvalget har lavet, som er lavet for at skabe en 
rød tra6d / fælles træk i, hvad lokalafdelingerne tilbyder, da der er flere afdelingen der fx ikke laver 
faglige foredrags mm. Som lokalafdeling ma6  vi meget gerne krydre, med det, vi nu finder 
interessant.

 03. Hvordan går det i vores lokalafdeling? Temperaturen lige nu; hvor ligger motivationen? 
Hvor ligger udfordringerne?                                 

Ad.03: Generelt lidt ”opstarts vanskeligheder” efter corona pausen. Vi skal lige huske pa6  eller 
tilbage til, at lave normalt bestyrelsesarbejde.

SL, VP samt SS var enige om, at deres ønske er at arbejde med medlemsaktiviteter mens LRM gerne 
vil have fokus pa6  indsamling / events. Vi forventer UL ønsker at arbejde med aktiviteter.

Vi i bestyrelsen var enige om, at her og nu, bliver det nok nemmest at finde folk til at sta6  for 
indsamling / events, fx at fa6  startet ”You go girl op” i de større byer af vores omra6de mens lige nu, 
bliver det med medlemsaktiviteter noget som bestyrelsen fortsat planlægger.

 04. Hvor og hvordan starter vi med den nye organisering – i foreningen og her hos os i 
Nordsjælland Øst?               

Ad. 04: Vi talte om, hvordan vi kan arbejde videre herfra da der vil være en overgangsperiode indtil
de to undergrupper kommer til at fungere.

Det gode ved en aktivitetsgruppe kan være, at man i den kan arbejde med planlægningen af diverse 
arrangementer sa6dan, at ikke hele bestyrelsesmødet behøver bruges pa6  at planlægge.
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Pa6  sigt, kan vi arbejde efter, at finde frivillige der fx gerne vil sta6  for træning / børn / pa6 rørende / 
det sociale m.fl. sa6dan at den frivillige kommer til at lave lige præcis det, han/ hun brænder for.

05. De nye ”koncepter” for medlemsaktiviteter, hvad er tanken og hvad er bestyrelsens 
opgave?         

Ad.05: Lokalafdelingsudvalget har lavet en del koncepter fx forskellige foredrags med en manual til
hvordan man arrangere, som afdelingerne kan gøre brug af. Denne bliver opdateret a6 rligt. Dette er 
lavet for at gøre arbejdet for lokalafdelingerne nemmere

Den nye handleplan skal implementeres pa6  a6 rsmødet.

Der skal arbejdes pa6 , at ramme flere ma6 lgrupper i det lokalafdelingen laver.

Lokalafdelingen skal udarbejde retningslinjer for bestyrelsesarbejdet i de to undergrupper sa6  vi 
ved, hvordan vi ønsker at arbejde fremadrettet og de to undergrupper ikke kommer til at kører 
deres eget løb.

Der skal være kursus weekend i Grena6  i oktober hvor der skal arbejdes i dybden med de nye 
undergrupper og hvordan vi kan fa6  arbejdet i gang i vores lokalafdelinger. SS og LRM deltager.

Pa6  kurset kommer der præsentation af den nye hjemmeside i arbejdet for at rekruttere frivillige 
samt en kampagne for at vise, at det at arbejde frivilligt er fedt.

 06. Julefrokost medlemmer        

Ad.06: Efter at Cafe Tower lukkede i Helsingør, er vi begyndt at komme pa6  ”Cafe Nissen” i 
Espergærde centeret. Desværre, giver det os ikke de muligheder, som vi ellers tidligere har haft 
med fx buffet efter vores ønske, sa6  vi forventer ikke, at cafeen kan lave en julefrokost til os. Der er i 
Helsingør (Prøvestenscenteret) kommet en cafe der hedder ”Snack baren” der laver Dansk mad. 
Laila kontakter dem og forhører, om de kunne være interesseret i, at have os som gæster til fx 
julefrokost, pa6 skefrokost og ”Sensommerfest” med Stegt flæsk. Vi snakkede om, om Cafe Kaiser i 
Hillerød eventuelt havde julefrokost, VP nævnte ogsa6  ”Krydderiet”. Vi aftalte, at snakke videre pr. 
mail og at datoen bliver 16. november eller 2. december ud fra location.

07. Julefrokost bestyrelsen        

Ad.07: Vi tager den pa6  mail, da vi gerne vil have UL med pa6  dato samt at vi ikke lige har bud pa6 , 
hvor den skal afholdes.
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08. DH Fredensborg og DH Gribskov                     

Ad.08: Anette Lewinsky der i mange a6 r har siddet i DH Fredensborg samt deres handicapra6d har 
meddelt os, at hun udtræder ved a6 rsskiftet. Bestyrelsen har kontaktet Thomas Pinborg som bor i 
Fredensborg, han har sagt ja til, at forsøge sig. SL hjælper med kontakten til DH Fredensborg og 
med at fa6  Thomas ind i deres bestyrelse.

Bjarne Jørgensen der sidder som formand i DH Gribskov har ogsa6  meddelt at han træder ud. Vi ma6  
forsøge at skaffe et nyt medlem. SL finder en liste over medlemmerne i Gribskov kommune, sa6  vi 
kan se om der er nogen imellem vi kender vi kan spørge, før vi ga6 r ud med en generel opfordring.

9. Evaluering                                                        

Ad.9a: Caféaften Juli    
Cafeaften i juli var vi 7 deltagere                                    
Ad.9b. CafeBaften August                                                                   
Til Cafeaften i august var vi 7 deltagere.                                                            
Ad.09 c. ”Til julebal i Nisseland”                  
Vi var 11 deltagere. Vi fik flæskesteg med kartofler og brun sovs samt pandekager med is. Maden 
var ret elendig for de flestes vedkommende og prisen langt højere end hvad vi har været vant til pa6  
Cafe Tower, sa6  vi ha6ber vi kan finde et andet sted til de større arrangementer som julefrokost, 
pa6 skefrokost mm.

10. Økonomi                                 
Ad.10: Cafe juli udgift pa6  130 kroner.
Cafe august udgift pa6  165 kroner.
Til julebal i nisseland udgift pa6  1225 (i alt 2160 – indtægt pa6  935)
Banksaldo pr. 6. september 2021 102.546,17 kroner.

11. Eventuelt         
Ad.11: DH Hillerød afholder den 16. september kursus i ”Indflydelse pa6  kommunen”. Der er pt 13 
tilmeldte. LRM foresla6 r, at VP kontakter de DH afdelinger der er i vores omra6de og inviterer dem.
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