
Scleroseforeningen 

                           Lokalafdelingen for Nordsjælland Øst
Møde nr. 3/ 2021
Dato   :    15. november  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           
Ulla Løvind         (UL) Sekretær ( referat)
Susanne Søndergaard (SS) Bestyrelsesmedlem

Afbud Vibeke Pagh (VP) Suppleant

Deltager ikke Anne Frøkiær Organisationskonsulent.

Dagsorden :

 01  Ulla underskriver forretningsorden                                                                                                                      
Ad.01: Forretningsordenen blev underskrevet af Ulla

02.   Årsmøde                 
Ad.02: A7 rsnødet for 2022 blev berammet til mandag den 14. marts. Sune booker Helsingør Seniorcenter.

03.   Datoer for bestyrelsesmøder            
Ad.03: Fremtidige bestyrelsesmøder afholdes 14. Februar 2022 kl. 16.30,  7. marts 2022 kl 17.00,  
(dette møde er et ”back-up” møde før a<rsmødet hvis det bliver nødvendigt ) og konstituerende 
bestyrelsesmøde 11. april kl. 17.00
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04. Datoer for Cafe aftener           
Ad.04: Cafe> aften pa<  Nissen: 06. januar (pizza-party?), 03. februar, 03. marts, 07. april (pa<skefrokkost pa<  
Cafe>  Snicksnak), 05. maj, 02. juni, 07. juli (pizza-party), 04. august, 01. september (stegt flæsk pa<  Cafe>  
Snicksnak?), 06. oktober, 03. november,  01. december (julefrokost)

                Cafe>  aften pa<  cafe>  Kaiser, Hillerød: 18. januar, 22. marts, 17. maj, 19. juli, 20. 
september, 22. november. 

05.   Regionsmøde / fremtidige undergrupper            
Ad.05: Susanne og Laila deltog pa<  regionsmøde i Grena< . Der blev lagt vægt pa<  hvordan vi kan fastholde de
frivillige i lokalafdelingen. Vores frivilligliste skal opdateres og vedligeholdes. Fremover skal ny frivillige 
kontaktes af et bestyrelsesmedlem, Susanne tager kontakt hvis der er interesse for arbejde med 
medlemsaktiviteter og Laila har kontakten hvis der er interesse for events.

 Vi skal i fremtiden i lokalafdelingen a<rligt afholde mindst to arrangementer for medlemmerne. 
Aktivitetstilbuddene skal tilrettelægges sa<  det dækker alle medlemsgrupper i afdelingen. De to 
arrangementer skal være nævnt pa<  konceptlisten som lokalafdelingsudvalget har udarbejdet. Udover 
disse to arrangementer fortsætter vi med at arrangere cafe>-aftener o. lign som vi plejer.

06.   Nyhedsbreve            
Ad.06: Pt. sendes nyhedsbreve ud som en mail forud for hvert arrangement. Na<r antal aktiviteter øges 
laves der deciderede nyhedsbreve som omhandler flere arrangementer og aktiviteter. I forbindelse med 
cafe>  aftener udsendes en mail som reminder ca. 14 dage før arrangementet. I mailen vil der ogsa<  sta<  de 
fremtidige cafe>  datoer, sa<  det er muligt for medlemmerne at planlægge i god tid.

07.   Opfølgningsmail til nye medlemmer            
Ad.07: Fremover vil Susanne følge op pa<  nye medlemmer, som vi træffer pa<  cafe>-aftener, med velkomst 
mail.

08.  Cafe Helsinge            
Ad.08: Da vi har en del medlemmer i den nordlige del af lokalafdelingen vil vi i det nye a<r undersøge 
mulighederne for et finde et egnet sted i Helsinge til afholdelse af cafe>aften. Disse cafe>-aftener vil blive 
afholdt pa<  onsdage i lige ma<neder.

09.  Julefrokost bestyrelsen            
Ad.09: Bestyrelsens julefrokost udsættes.

10.  Bowling           
Ad.10: Pa<  grund af Covid19 vil der ikke blive afholdt Nyta<rsbowling i 2022
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11. Evaluering                                                                     
a.  Cafe>aften Hillerød, September                            
Ad11a:Der var 15 deltagere                                             
b.  Cafe>aften Espergærde, Oktober og November         
Ad11b: I oktober var der  13 deltagere ti cafe>aften og i november var deltog  7  

              

12. Økonomi           
Ad12:  Udgifter til cafe> -aften: Cafe>  Kaiser 22/9 kr. 385.               
Cafe>  Nissen 8/10 kr. 260 og 5/11 kr. 84.               
Der er søgt om §18 midler fra Hillerød kommune med kr. 10.000

12. Eventuelt          
Ad.12: Da Sune har pa< taget sig en meget stor del af arbejdsopgaverne i bestyrelsen blev det 
besluttet at nogle af disse opgaver deles ud til andre bestyrelsesmedlemmer. Fremover skal Ulla og 
Vibeke tage sig af foredrags arrangementer og nyhedsbreve og generelt arrangementer som kan 
planlægges via korrespondance.
Laila arbejder med events og indsamlinger      
Susanne og Sune tager sig af Cafe> -aftener og  skriver velkomstmails til nye medlemmer. Susanne 
forfatter, i samarbejde med Laila og Sune, tekster til arrangementerne.            
Sune er stadig ansvarlig for hjemmeside, Facebook og it.
Sune vil gerne stoppe som DH koordinator, vi spørger Vibeke om hun vil overtage, da hun ogsa<  har 
interesse i DH.

Mødet sluttede kl 19.00

Næste bestyrelsesmøde er 14. februar 2022 kl 16.30
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Bestyrelsesmøder
30. januar 2017
06. marts
13. marts          - Årsmøde
03. april            - Konstituering
08. maj
21. august
25. september
13. November
29. Januar 2018
26. Februar
09. April – konstituerende
06. Juni
24. September
14. November
28. Januar 2019
25. Februar
08. April         - Konstituering
17. Juni
02. September
04. November
27. Januar  2020
24. Februar 
30. Marts - konstituerende
25. Maj 2021 - Årsmøde
21. juni 2021                  - Konstituering
06. September
15. November

Møderne afholdes normalt fra kl. 16.30
Frivilligcenter, Kronborgvej 1c, 3000 Helsingør
SL sørger for nøgle.
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