
Scleroseforeningen Morsø og Thisted 

Bestyrelsesmøde 

D. 11/1-2021 

 
Tilstede: Anja, Marianne, Eva, Jeanette, Arne, Jens, Poul 

Afbud: Helene, Lene 

 

DAGSORDEN REFERAT 

1. 

Valg af ordstyrer 

Eva blev valgt til at lave referat af dagens møde. 

2. 

Arrangementer i 2021  

- Evaluering af banko : 

Det var et vellykket arrangement. Dog var der lidt utilfreds 

med gevinsterne.  

Det er aftalt at vi afholder endnu et gratis online bankospil 

med de gevinster vi stadig har på lager. Marianne er 

tovholder. Banko-plader udsendes denne gang på mail. 

Poul vil gerne køre ud på Mors med plader, såfremt man 

ikke har mail.  

Arrangementet skal oprettes på nemtilmeld.dk 

Dato: 10/3-21 (OBS - bliver muligvis ændret hvis vi skal 

have foredrag fra Scleroseforeningen) 

- Andre arrangementer fra Scleroseforeningen : 

Scleroseforeningen har sammesat en del foredrag som vi 

kan booke. Vi blev enige om at starte med et foredrag 

(online) med emnet: Lær at leve med Sclerose. 

Foredraget er gratis – både for lokalafdelingen og de 

deltagende medlemmer. 

Anja kontakter psykologen med henblik på at finde en 

dato. Vi hører nærmere. 

- Rap om kap: Vi blev enige om dette skulle aflyses i år.  

- Årsmøde : Scleroseforeningen har udskudt alle årsmøder 

fra 1. kvartal til 2. kvartal. Vi afventer nærmere info og 

dermed også fastlæggelse af en dato. 

 

Pga. corona situationen venter vi med at arrangere flere 

arrangementer fremadrettet. Punktet tages op på næste 

møde i april. 

3. 

Nyt fra formanden 

- Anja fortalte kort om nyt fra delegeretmøde. Mødet blev 

optaget på video, og Anja sørger for at fremsende denne til 

resten af bestyrelsen. 

- Facebookundervisning:  

Der er kursus i facebook d. 20/1-21. Anja og Marianne 

deltager. 

- Sociale Medier:  

Der blev snakket om de forskellige sociale medier vi 

bruger. Bl.a Facebook. 

 

 



4. 

Foreningens økonomi  

  

- Mobilepay: 

Jeanette har oprettet mobilepay. Men vi afventer svar fra 

Mobilepay. Jeanette følger op. 

- Årsregnskab: 

Alt er stort set bogført. Dog mangles der bilag fra Kirsten. 

Anja og Jeanette gennemgår tallene en af de nærmeste 

dage, og finder ud af om der mangler andet.  

- Bon boks : 

Anja kontakter Erik og Færck om de vil fortsætte. Der skal 

i så fald laves en ny ansøgning.  

- Refusion til ungegruppen: 

Der var enighed i bestyrelsen om at afskaffe ordningen 

idet vi vil bruge bruge pengene på alle medlemmer i stedet 

for en bestemt gruppen.  

5.  

Tovholder i arbejdsgruppen  

for events 

 

- Punktet udsættes til næste møde  

6.  

Hjemmeside ansvarlig 

- Hver enkelt kan logge ind på hjemmesiden. Der skal ligges 

referater op fra bestyrelsesmøderne, men dette er ikke gjort 

da det er meget besværligt.  

Scleroseforeningen arbejder på en ny hjemmesiden som 

skal gøre det hele lettere.  

7.  

Punkter til næste møde 

- Arrangementer 2021 

- Tovholder til arbejdsgruppen events 

8. 

Eventuelt 

- Julekort 

Vi har ikke modtaget nogle tilmeldinger på vores julekort. 

Vi undres, og derfor vil Poul kontakte et medlem for at 

høre om det overhovedet er blevet modtaget. 

  

 


