
Scleroseforeningen, Lokalafdeling Nordvestsjælland 
 
Årsmøde 2019 
Dato og tid: Den 26.02 kl. 19-21.30. 
Sted: Café Solsikken, Kalundborg 
 

 

Referat af Årsmødet 

 

Aftenen startede med dejlig mad for de i alt 25 fremmødte. Inden årsmødet gik i gang, fik 
medlemmerne mulighed for at høre mere om forestående arrangementer i lokalafdelingen og at 
tilmelde sig på stedet, hvilket mange benyttede sig af. 

 

Velkomst ved formand Susanne Modin. 

 
1. Valg af dirigent 

Forsamlingen godkendte bestyrelsens forslag: Anne Frøkiær 
 
Dirigenten konstaterede, at årsmødet var rettidigt indkaldt i henhold til Forretningsordenen 
og hermed var lovligt og beslutningsdygtigt. 
 

2. Bestyrelsens beretning for 2018 ved formand Susanne Modin. 
Susanne gennemgik årets gang og begivenheder i lokalafdelingen 
Beretningen blev godkendt. 
 

3. Årsregnskabet for 2018 ved kasserer Bent Andersen 
Årsregnskabet blev godkendt. 
 

4. Bestyrelsens forslag til handlingsplan for 2019 ved Susanne Modin 
 

5. Budget for 2019 ved Bent Andersen 
Budgettet for 2019 vil ligge på udgifter på ca. 22.000 kr. 
Vi har fået 15.000 kr. fra Kalundborg Kommune, og i Holbæk Kommune er vores ansøgning 
på ca. 17.000 kr. ved at blive behandlet. Så alene med §18 midler er vi godt med. 
Budgettet blev godkendt. 
 

6. Indkomne forslag 
Ingen indkomne forslag. 
 

7. Valg til bestyrelsen 
 
Valg af kasserer: 
Bent Andersen er fraflyttet området og kan derfor ikke genopstille som kasserer. Ingen 
kandidater til kassererposten.  



I denne situation tilbyder Bent Andersen at hjælpe lokalafdelingen med regnskabet i det 
kommende år. Dette godkendes af forsamlingen. 
 
Valg af bestyrelsesmedlemmer: 
 
Ove Kjær blev valgt for 2 år. 
 
Søren Rønn Willesen blev valgt for 2 år. 
 
 
Valg af revisor 
Revisor Karsten Bech blev genvalgt. 
 
 

8. Valg af suppleanter 
 
Susanne Olsen blev valgt som suppleant. 
 

9. Eventuelt 
 
Konsulent Anne Frøkiær fortalte først om Butiksindsamlingen 2019 og opgaven med at 
opstille bøtter og samle dem ind igen. Der mangler frivillige til den opgave i området. 
 
Konsulent Anne Frøkiær fortalte dernæst om Scleroseindsamlingen, foreningens årlige 
husstandsindsamling, som i år foregår i hele landet søndag den 8. september. Der blev 
opfordret til at sætte kryds i kalenderen den dag og til at melde sig som indsamlingsleder 
eller som indsamler. 
 
 
 
 
 
Ref. Anne Frøkiær 26.02.2019 

 

 

 
 

 
  
 

 


