Lokalafdeling Nordvestsjælland
Dagsorden til Årsmøde 2020
den 25.02.2020 kl 19-21.30
Vallekilde-Hørve Fritidscenter
Idrætsvej 1A, 4534 Hørve, Danmark
Formålet med lokalafdelingernes arbejde er:
1. netværksaktiviteter
2. synlighed
3. lokal handicappolitik

Velkomst ved formand Susanne Modin
1. Valg af dirigent
Foreningskonsulent Anne Frøkiær modtog valg. Hun konstaterede, at
dagsordenen kunne godkendes og at årsmødet var rettidigt indkaldt og dermed
beslutningsdygtigt.

2. Godkendelse af årsregnskab for 2019
Regnskabsfører Bent Andersen gennemgik regnskabet, som udviste et samlet
resultat på -9279,14 kr. Bent bemærkede, at der ikke var modtaget tilskud fra
hovedforeningen, eftersom egenkapitalen var over 40.000,- kr. Han tilføjede, at
der var gennemført mange aktiviteter og at driften af bestyrelsen var meget
billig i forhold til andre lokalafdelinger.
Formanden supplerede i forhold til tildeling af § 18 midler, at der kun kunne
søges til konkrete aktiviteter. Når denne konkrete aktivitet ikke bliver
gennemført, kan tilskuddet ikke overføres til andre aktiviteter.
Der var ros til flaskebon indsamlingen.

Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger.

3. Formandens beretning for 2019
Susanne Modin aflagde sin beretningen, som er vedlagt referatet i skriftlig
form. Der var en særlig tak og en erkendtlighed til Preben som står for BONBOKS indsamling
Bestyrelsen sagde også tak for arbejdet i bestyrelsen og samtidigt farvel til
Søren Willesen, idet han flytter til Fyn. Han fik overrakt en lille gave.
Beretningen blev godkendt med applaus.
I tilslutning til beretningen takkede regnskabsfører Bent Andersen for
samarbejdet med foreningen og stillede sig til rådighed for den nye kasserer.

4. Lokalafdelingsbestyrelsens forslag til handlingsplan og godkendelse
af budget for 2020
Formand Susanne Modin gennemgik bestyrelsens forslag til aktiviteter i 2020 til
orientering for de fremmødte. Der var ingen bemærkninger til aktivitetsplanen
og de budgetterede udgifter blev dermed godkendt.

-

Der blev holdt en kort pause…

-

5. Behandling af indkomne forslag - der var ikke modtaget forslag.

6. Oprettelse af “aktivitetsgruppe”
Oplæg ved formand Susanne Modin, som opfordrede til, at der blev etableret en
aktivitetsgruppe, som kunne give en håndsrækning ved et/flere arrangementer.
Og den netop gennemgåede aktivitetsplan blev gennemgået. Der blev givet
tilsagn om håndsrækning til

11. Marts “TRE” – Bispehøjen: (Susanne R, Susanne Olsen, Bodil + ledsager)
26. Marts “Inkontines mm” hos Udespa & Living(Rene)
April – “Der sker hvor du er” - Asnæs (Susanne R og Anni)
November - “Energimanagement Mads Ramskov” – (Peer, Susanne R, Peter,)
December- “Julehygge – Banko” (Indsamling af sponsorgaver: Anni i Asnæs –
Susanne Rudolf i Tølløse – Jan Grøne i Nykøbing – Mona i Kalundborg / Gørlev)
YouGoGirl v. Helle Sørensen 1. Maj (Kim Højland)
Forslag om deltagelse i Nytårsløb i Holbæk – blev opfordret til at fremsende
oplæg/beskrivelse til bestyrelsen.

7. Uddeling af årets “Frivilligpris” 2019
Formand Susanne Modin informerede om at denne nye pris er stiftet af
Scleroseforeningen og at man i lokalforeningens bestyrelse havde drøftet
kriterierne for tildelingen.
”Vi har i år valgt at give prisen til en i erhvervslivet fordi vi vægter udbredelsen af
kendskabet til sclerose højt.
Derfor går årets pris til Rene fra UdeSpa & Living i Holbæk.
Som frivilligt og som den eneste erhvervsdrivende har udvist interesse for og
samtidig udtrykt glæde ved at kunne åbne sine døre for scleroseforeningen og
inviteret os indenfor til hyggelige aftner.”
Prisoverrækkelsen sker i morgen i butikken på Mellemvang

8. Valg af formand for 2 år
Formand Susanne Modin modtager genvalg og blev uden modkandidat genvalgt
med applaus

9. Valg af kasserer for 1 år

Kandidat til posten: Betina Adamsen blev også valgt med applaus.

10.Valg af 2-3 bestyrelsesmedlemmer
Dirigenten bad om emner til at deltage i bestyrelsesarbejdet. Formanden
fortalte i den forbindelse lidt om de 4-6 bestyrelsesmøder der afholdes om året.
Peer Justesen fra Svebølle og Susanne Olsen Holbæk meldte sig og de blev begge
valgt med applaus.

11.Valg af revisor for 1 år
Revisor Karsten Bech modtog genvalg

12.Valg af suppleanter
Ingen blev valgt

13.Information om opstilling og procedure til valg af
regionsrepræsentant i lokalafdelingsudvalget, HB og udvalg.
Foreningskonsulent Anne Frøkiær informerede om proceduren om
fremgangsmåden ved valgt til delegeredeforsamlingen og derefter om valg til
hovedbestyrelsen og til de enkelte udvalg – hvilket man kan læse mere om på
scleroseforening.dk

14.

Eventuelt
Søren Willesen takkede for at have været med i foreningen og henledte
opmærksomheden på Oceans Of Hope, som sejler i danske farvande i år.

Anne gennemgik nogle af højdepunkterne fra året, men under hensyn til det
sene tidspunkt kom hun kort ind på:
-

Politisk arbejde

-

Folkemødet

-

4 blade målrettet til hvert sit segment

Herefter konstaterede dirigenten at dagsordenen ikke havde flere punkter og at
årsmødet dermed er slut.

Formanden takkede for et godt møde og henledte opmærksomheden på at
næste årsmøde afholdes tirsdag den 23. februar 2021 i Holbæk.
Hun ønskede alle en god og sikker hjemtur.

/Peter Modin ref.

