BESTYRELSENE BERETNING FOR 2017
Camilla-Kirstine Mørch trak sig fra både bestyrelsen og som ungekontakt i anden
halvdel af 2017. Morten Korsgaard har overtaget begge hvervene.
Ung med sclerose Viborg har holdt møde på Cafe Baghuset sidste torsdag i
måneden i 2017. Julefrokosten blev holdt i Bowl’n fun. 24-timers løbet måtte
desværre aflyses i 2017, for der var nogle sponsorer, som trak sig så sent, at vi ikke
kunne nå at finde nye.
I januar havde vi et møde om cannabis med stort fremmøde.
I februar Buffet og bowling ( flyttet fra januar til februar pga herrehåndbold ).
I juni havde vi sommerfest i Skringstrup Kultur- og Forsamlingshus. Vi var ca. 24,
som havde en god dag. Vi startede med kaffe, var i parken og spille spil havespil,
bage snobrød eller bare hygge med hinanden. Vi sluttede med grill-mad.
Traditionen tro havde Sct. Georgs Gilderne arrangeret julestue for os. Desværre var
fremmødet ikke så stort, som det plejede at være. Der har også været møder i
pårørendegruppen, +40 gruppen og møde for alle med sclerose
Vi havde planlagt en aften med MS sygeplejerske, men det blev aflyst, da
sygeplejersken meldte afbud. ( der var for øvrigt også kun 1 tilmeldt til mødet! )
I 2017 var der også butiksindsamling med Jacob Lynnerup som koordinator.
Resultatet var ikke så godt som de foregående år. 18.286 kr. En nedgang på 8.500 kr.
i forhold til 2016, - det skyldes til dels, at Netto ikke deltog i indsamlingen 2017 og
der var nogle, som mente, de havde mere brug for næsten et års indsamling hos
Kiosken ved Rutebilstationen.
Der var husstandsindsamling sammen med gigtforeningen den 10. september i
region Midt og Hovedstaden. – Senere har Gigtforeningen meddelt, at de trækker
sig fra indsamlingen, så Scleroseforeningen fortsætter på egen hånd.
Stor tak til indsamlerne.

§18 midler: I december modtog vi 18.000 kr. til henholdsvis drift og sommerfest
2018

