
Bestyrelsesmøde den.7 September 2017 

i Scleroseforeningen Morsø og Thisted 

 

1. Der underskrives referat fra sidste møde. Formand: Jesper Houe 
Næstformand: Peter Rasmussen 
Kasserer: Anja Ritter 
Aktivitets koordinator: Erik Have 
Sekretær: Louise Kjær Christensen 
Unge kontakt: Joan MyhreThing 
Frivillig ansvarlig: Marianne Houe 
Bestyrrelsesmedlem: Poul Olsen 
Bestyrrelsesmedlem/Suppleant: Jens Goul 
Bestyrrelsesmedlem/ Suppleant: Arne Jensen 

2. Rap om kap Gevinst indsamlingen gik godt. Vi har efterhånden en 
vis erfaring så det kører nu på rutinen. 
Vi fik i år solgt lodsedler på rekord tid. Næste år må  
der ikke sælges lodsedler i Aalborg, dog skal vi forsøge 
om vi kan få solgt flere lodsedler på Mors og i Sydthy. 
Vi skal evt. have en snak med Paw omkring, hvor og 
hvor ofte, han må sælge på samme plet. 
Vi skal huske at spørge logen i Thisted og på Mors 
næste år  
Der blev solgt ca.60 lodsedler på selve dagen. Det 
fungerede også godt med at få ænder i vandet på 
selve dagen. 
Alle amerikansk lotteri blev solgt. Antallet af 
amerikansk lotteri var dog passende. 

3. Forslag til næste års arrangementskalender. Desværre har vi erfaret at færre og færre møder op til 
vores arrangementer - kan vi finde på nyt? 
Kan vi evt. arrangere noget med Skive? 
Nye tiltag:  
1. Kan Heidi Kok bruges en aften som informatør + evt 
få fat i direktøren fra sclerosehospitalet i Ry. 
2. Skal vi have en form for musik arrangement. 
3. Fællessang. 
4. Cannabis. 
5. Hjælpemidler/scootere. 
6. Madlavningskursus. 
7. Visesangeren Erik Holm. 
8. Jesperhus. 
9. Horsens Statsfængsel 
10. Aalborg Zoo 
Kan man et samle en bus til regionsmøder? 



4. Planlægning af kommende arrangementer. Banko: Skal den opgraderes? Rigtig mange gevinster til 
dette års banko. Erik har pladerne. Man må gerne 
have sine egne plader med. Prisen er 25.- for 3 plader. 
Banko afholdes på Vildsund Strand. Ca. 10 spil. Erik 
sender en mail ud. 
 
Hyggeaften i Hyttefadet Vildsund. 
Kaffe, øl, vand mm. bestilles ved Spar. 
Logge damerne stiller borde op inden kl.18. 

5. Orientering fra formanden. Regionsmøde 25 september. Tilmelding senest d.14 
september. 
Foredragsaften: 
Information omkring samarbejdet imellem de 3 
kommuner. Datoen er d.17 oktober. 
Der blev omdelt nyhedsbrev + pjece omhandlende 
samarbejdet til alle bestyrelsesmedlemmer. 
Opgaven er at forbedre en glidende overgang fra 
sclerosehospitalerne til kommunerne og samarbejdet 
mellem dem og patienten. Ingen udgifter for 
scleroseforeningen.  
Annonce skal ind og ligge på Facebook, og på 
hjemmesiden. Poul er tovholder for annoncering. 
Aftenen er planlagt til uge 42 (efterårsferie). Poul 
undersøger om det kan rykkes til November? 
 
Landsindsmlingen: Vi håber der sendes et hold afsted 
her fra Thy/Mors. 

6. Walk´n Roll Walk´n Roll gik rigtig godt.  
Der var ikke så mange fra scleroseforeningen. 
Arrangementet afholdes igen til næste år. 
Der var ca. 150 deltagere. 

7. Gennemgang af foreningens økonomi. Kassebeholdningen: 26.367.- + 6111,50,- 
Mange unge ønsker tilskud til biletter. 
Vi opsiger vores Mobile Pay konto. 
Foreningens økonomi gennemgåes på 
bestyrrelsesmødet - der underskrives en 
resultatopgørelse. 
Anja undersøger hvilken rente der kan forventes, hvis 
foreningens beholdning af obligationer omveksles til 
garantbeviser. 

  

Referat:Louise Kjær Christensen 


