
Odense d. 3.5.2017 
 

 Endelig referat bestyrelsesmøde for Scleroseforeningens lokalafdeling NORDFYN 
tirsdag d. 2. maj 2017 kl. 18.30-21.00  

i Bolbro ÆldreCenter, Stadionvej 50, 5000 Odense V.  
 

Tema: Aktivitetskalender 2. halvår 
 
 
 
 
 

1. Mødedeltagelse  
Anne-Lise, Vivi, Anders, Hasse, Diana, Helle, Steen, Anne, Jan, Kristina, 
Martin og John 

Information 

 
Afbud: Martin udeblevet.  
 
 

2. Valg af ordstyrer 
Forslag Jan 

Behandling 

 
Jan takker for valget 
 

3. Godkendelse af dagsorden  
 

Behandling 

 
 

3.a Ændring:  
Ekstra punkt: Episode på bakken.  
 
 

Orientering 

 
I forbindelse med et arrangement i NORDFYN er der et medlem som uheldigvis er kommet til  
skade og kommet på sygehuset. Lokalafdelingen Nordfyn har handlet meget professionelt.  
Politisk bliver det viderebehandlet i Scleroseforeningens hovedafdelingen og Hasse sættes ind i 
sagen som politisk ansvarlig for lokalafdelingen NORDFYN.  
 

4. Orientering fra bestyrelsen  
! Formand 
! Kasserer  
! Sekretær 
! KOMMUNIKATIONSteamet 
! EVENTteamet 
! FRIVILLIGteamet 
! UNGEteamet 
! PÅRØRENDEteamet 
! AVteamet 
! FONDteamet 
! FYNteamet 
! POLITIKteamet 
! Øvrige herunder suppleanter 
 

Information 

 
Ingen kommentar 



 
5. Emner fra bestyrelsen til diskussion/beslutning 

! Samarbejdsaftalen 
! ’Tak for hjælpen’ gaver frivillige. 
! Hensigtserklæring vedr. betaling af deltagergebyr for børn ifølge med 

familie med sclerose 
! Dropbox – den virker ikke ved alle – hvad gør vi? 
! Retningslinjer Vedr. Projekter/indsamlede midler lokalt 
! NORDFYNs jobtitler 
! Visitkort 
! Droppe vore domænenavne 
! Skal vi trykke færre aktivitetskalendere  
! Ændring af måden at indkalde til bestyrelsesmøde på. 

Behandling 
Info 
Behandling 
Behandling 
 
Behandling 
Behandling 
Behandling 
Behandling 
Behandling 
Behandling 
Behandling 

 
Samarbejdsaftalen: 
Hvad er tankerne bag at sende en foreløbig dagsorden ud? Vedtaget at der kun sendes en 
reminder ud og ikke dagsorden. Dagsordenen kommer som normalt 7 dage før mødet. 
 
’Tak for hjælpen’ gaver frivillige: 
Hvert år i efteråret skriver sekretæren punktet på dagsorden så det kan behandles på et 
bestyrelsesmøde for at finde ud af, hvordan de  
frivillige skal takkes for deres indsats.  
 
Hensigtserklæring vedr. betaling af deltagergebyr for børn ifølge med familie med sclerose: 
Vi bruger samme erklæring som der blev brugt til Korsbæk-Bakken turen. Vivi sender dette til Helle. 
 
Dropbox – den virker ikke ved alle – hvad gør vi?: 
John kontakter Lars A. og Lars N. Dem der har problemer med dropbox sender en mail til Helle.  
 
Retningslinjer Vedr. Projekter/indsamlede midler lokalt: 
Hvis der er aktiviteter/indsamlinger i NORDFYNs Regi, som indbringer penge vil disse tilfalde 
Hovedafdelingen.  
 
NORDFYNs jobtitler - Visitkort: 
Vi skal melde tilbage til John senest 1.6. om man selv ønsker visitkort. Skriv hvad du ønsker der  
skal der med på kortet, men tænk over at begrænse det til det mest nødvendige. 
 
Droppe vore domænenavne: 
Vi dropper domænenavnene ms-nordfyn.dk og msnordfyn.dk 
 
Skal vi trykke færre aktivitetskalendere: 
Som det første undersøger Anne-Lise, hvad prisen er ved nogle af hendes kontakter. Hvis ikke det 
lykkedes, giver Anne-Lise Diana besked, så hun kan undersøge, hvad prisforskellen er på 300-400 
stk.  
 
Ændring af måden at indkalde til bestyrelsesmøde på: 
Helle prøver at lave en test af systemet  
 
 

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

Behandling 

 
Husk der skal altid stå en ansvarlig og tlf nummer på aktivitetskalenderen. 
 
 
 



 
7. Opfølgning på emner fra sidste bestyrelsesmøde Behandling 

 
Ingen kommentar 
 
 

8. Emne: Aktivitetskalender 2. halvår 2017 Behandling 
 
Senest den 10.5 skal Diana have aktiviteterne på mail.  
Anne-Lise vil gerne have at budgetdokument over aktiviteter. Skulle du mangle filen, så kontakt 
Anne-Lise. 
Diana ønsker at det skema som John har brugt (sendt på mail 2.5.17) er godt og overskueligt og hun 
vil gerne have at vi alle bruger dette til aktiviteter. 
Cafeaftener bliver fremadrettet med en aktivitet. 
 

9. Næste møde Behandling 
 
Dato: Tirsdag d. 29. august 
Tema: Positionering af lokalafdelingsudvalget 
Kageansvarlig: Hasse 
 
 
 

10. Evt.   
 
Casper Lykke (ungekonsulent for Scleroseforeningen) har kontaktet Vivi om hun kunne stille med en 
busfuld frivillige, som vil hjælpe til husstandsindsamlingen i Aarhus10.9.2017. Vivi udsender mail i 
nærmeste fremtid til frivilliglisten og melder retur til Casper Lykke. 
 
 
 
 
_______________    _________________________    ______________________________ 
Dato:                Formand            Sekretær 
                John Boldreel Larsen           Helle Cornett Pedersen 
 
 
 


