
Odense d. 13. november 2018 
 

Endeligt referat fra bestyrelsesmøde for Scleroseforeningens lokalafdeling NORDFYN 
tirsdag d. 30. oktober 2018 kl. 18.30-21.00 

i Bolbro ÆldreCenter, Stadionvej 50, 5000 Odense V. 
 

Tema: Aktivitetskalenderen 2018 + 
Velkommen til Anders Reitov 

 

 
 

1. Mødedeltagelse 

✓ Mødedeltagelse: John, Anne-Lise, Steen, Anders, Kristina, Helle, Martin, Anders 
Reitov 

✓ Afbud: Anne, Tine, Jan 
 

2. Valg af ordstyrer 

✓ Steen valgt 
 

3. Godkendelse af dagsorden  

✓ Godkendt 
 

4. Gensidig præsentation (Anders Reitov + bestyrelsen) 

✓ Anders Reitov 
o Startede i Scleroseforeningen 1.maj 2018 
o Har en fortid i gigtforeningen og Landsforeningen LEV bl.a. som projektleder. 
o Har taget en kandidat i kommunikation samt coachuddannelser 
o Er fra Hvidovre og har en aktiv fritid inden for forskellige sportsgrene 

 

5. Orientering fra bestyrelsen (se vedhæftede bilag)  

 

✓ Formand 
o Anne Cathrine fra UNGEteamet vil gerne hjælpe med betjeningen af 

gangbanen fremadrettet. 
o Der bestilles 100 stk. ”Jeg er ikke fuld - Jeg har sclerose” badges ved Skaarup 

Grafisk MED Scleroseforeningens logo på. John B. ansvarlig for bestilling. 
o Advarsel om fotografering: Hvordan skal vi forholde os til 

persondataforordningen? Rundspørge om der må tages billeder, SKAL ske ved 
hvert arrangement, hvis der tages billeder til brug på vores hjemmeside og/eller 
Facebook. Dog er det foreningen der skal gå i spidsen for hvilke retningslinjer 
der er herom. Lars Nielsen vil udarbejde opslag/plakat så vores medlemmer er 
oplyst omkring mulig fotografering ved vores arrangementer. 

o Et strategimøde handler om andet end frivillige, og derfor sættes frivillige som 
tema på førstkommende bestyrelsesmøde i 2019. 

o Kristina underskriver tavshedserklæring til mødet. Anne Cathrine kontakter 
Anders og underskriver tavshedserklæring og får udleveret medlemsliste på de 
unge medlemmer. 

✓ Kasserer 
o Det ser fornuftigt ud økonomisk 

 
 



✓ Sekretær 
o Der er i flere tilfælde blevet gjort opmærksom på, at lokalafdelingens navn 

NORDFYN skaber forvirring blandt vores medlemmer. Hvad gør vi? Hvordan 
når vi ud til medlemmer hvilken lokalafdeling medlemmer tilhører? Tidligere 
kaldte vi os for KNO (Kerteminde, Nordfyn og Odense), men skabte problemer 
for andre lokalafdelinger. Forslag: lad det være et punkt til næste 
bestyrelsesmøde. 

✓ KOMMUNIKATIONSteamet 
o Der takkes ja til nyt program til aktivitetskalenderen, da Publisher skaber 

problemer ved Skårup Grafisk, samt ingen i bestyrelsen kender til brug af 
Publisher. Tine melder tilbage til Skårup Grafisk. 

o Hvad er reglerne omkring ledsager til vores arrangementer? I forbindelse med 
Magtens Korridorer, holder vi os til gældende regler hvor arrangementet 
afholdes dvs. Posten. Men ellers er det en vurderingssag for hvert arrangement 
(pris, hvor mange skal have ledsager med, m.m.). Anders Reitov undersøger 
om der står noget om ledsagerordningen hos foreningen og sender svaret til 
Helle. 

✓ FUNDRAISINGSteamet 
Vi er stødt ind i udfordringer ang. paragraf 18 midler: Kommunen vil gerne vide 
hvilke aktiviteter vi afholder og hvad de koster, samt at der skal ligge 
yderligere/mere detaljeret dokumentation bag, som f.eks. hvor mange der 
deltager. Ønskes det, fra kommunens side, at der skal dokumenteres 
deltagerantal, er løsningen en underskrift på deltagerlisten som udprintes fra 
NemTilmeld. Ydermere tilbød Steen i samme forbindelse, at han kunne tage 
kontakt til nogen i hans netværk hos kommunen, hvis dette ønskes fra Anne-
Lise og Jans side. 

✓ UNGEteamet 
o Ny UNGEkontakt Anne Cathrine 
o Ændringer i aktivitetskalenderen som rettes til af Kristina og sendes til Tine 

hurtigst muligt. 
✓ PÅRØRENDEteamet 

o Steen har i september været til Pårørende Politik med Odense Kommune og 
andre organisationer under Dansk Handicaporganisation – dette var em 
succesoplevelse med god debat. Steen vil i februar måned tage kontakt til 
Odense kommune for en opfølgning på mødet.  

 

6. Emner fra bestyrelsen til diskussion/beslutning 

 

✓ Ønsker til emner der skal tages op på Strategimødet 
o Mål for NORDFYN de næste 3 år 
o Fralæggelse af ansvar 
o Tankevirksomhed omkring hvordan fornyer vi bestyrelsen så vi er tidssvarende 
o Tanken bag ”ad hoc opgaver” 
o Send ideer via mail til Helle INDEN jul. Steen og Helle stikker hovederne 

sammen efter jul og udarbejder powerpoint/oplæg.  
 

7. Kort opsummering af status på NORDFYNs kommende aktiviteter, hvis der er 
ændringer i forhold til det besluttede. 

 

✓ Aktiviteter: Ølbrygning 10 tilmeldte. 
✓ Julefrokosten – hvem gør hvad? 

o Jan skal bestille mad ved MENU. OBS! Der er 2 der IKKE spiser svinekød. 
o Udvalget melder ud hvad der skal bruges af frivillige til hvad. 
o Helle afventer hvad der er af uafhentede gevinster fra Rap om Kap og melder 

tilbage til Anne-Lise. 
o Vi har 70 pladser – der er allerede 20 tilmeldte 

 

 



 

 

8. Opfølgning på emner fra sidste bestyrelsesmøde 
 

 

 

9. TEMA: Aktivitetskalenderen forår 2019 
 

✓ Vi har mange forskellige aktiviteter, hvilket er godt, da vi rammer bredt og har noget at 
tilbyde vores medlemmer. Her er der ros at hente fra Anders Reitov om vores 
deltagerantal til vores foredrag og julefrokost. 

✓ UNGEteamet er OBS på at fange de unge medlemmer bedre. Dette sker bl.a. gennem 
variationen på aktiviteterne, nyoprettet Facebook gruppe kun for de unge medlemmer i 
NORDFYN samt personlig kontakt til de unge. 

✓ Oplysninger omkring underholdningen til årsmødet oplyses på hjemmesiden. 
 

10. Næste møde 
  

 

✓ Dato: Tirsdag d. 29. januar 2019 kl. 18.30 - 21.00 
✓ Tema: Frivillige og årsmødet 
✓ Kageansvarlig: Martin 
✓ Kaffe/the ansvarlig: Suppleanter 

 
 
Kristina Andersen 
Scleroseforeningens lokalafdeling NORDFYN 


