
 
Møde (nr.) 82 
 

Referat af bestyrelsesmøde i 
Lokalafdelingen Midtfyn 

Torsdag d. 24-09-2020 kl. 14.00 
mødet afholdt hos Sanne Gestelevvej 22 

5750 Ringe. 
 

Tilstede: Alice, Søren, Jytte, Claus, Sanne og Jann (kom kl. 15.15) 
 
Afbud: Kim og Lillian 
             

 
Punkter og kommentarer 
 

 
Beslutninger 
 

1. Valg af ordstyrer. 
   Forslag: Søren Martinussen 
 

 
 Søren valgt 

2.Godkendelse af dagsorden 
2. Godkendelse af sidste mødereferat 
 

Godkendt dagsorden 
Godkendt mødereferat  

3. Nyt fra formanden. 
 
Orientering. om evt. nyt fra 
Scleroseforeningen. 
  
 

Alle arrangementer i lokalforeningerne for 
resten af året skal aflyses – besked fra Claus 
Høm 
Delegeretmødet 10. nov. Kl. 10-15, bliver 
afholdt virtuelt Alice deltager i mødet.  
Virtuelt OUH møde holdt hos Jytte 16/9, 5 
deltagere i alt, orientering om medicin, 
indkaldelse til kontrol m.m. Møde på 
afdelingen, bliver fremover virtuelle. 
Formænd får tildelt ny mail, hvor de kan 
afholde virtuelle møder med bestyrelse og 
medlemmer. 
Rap om Kap overskud på 80.000 kr. 4500 stk. 
beviser.     

4. Nyt fra Kasserer. 
 
   
  

55.000 kr. i kassen, der bliver ikke brugt 
penge for tiden, derfor søges ikke §18  
1. oktober 20  
 

5. Sociale medier. 
  
  
  

Alice og Søren deltog i Temadag sociale 
medier, kursus på Frivilligcenteret 9/9 – et 
godt kursus, lærte f.eks. om annoncering af 
større arrangementer på Facebook. 



6. Aktiviteter Efterår 2020. 
 
 Landsindsamling Søndag 13. september  
Yoga på Guldhøj 30. september kl. 16.00 
  Hans Pilegaard 29. okt kl.19.00???   
Præsten Simon Jylov Guldhøj 5. nov.kl.14.00 
Julefrokost 26. November     Underholdning?                         

  Landsindsamlingen gav 5,2 mill.kr.  
 
Alle aktiviteter aflyses. 
Søren aflyser lokaler. 
Jytte aflyser yoga, Alice aflyser præst Simon. 
Hans Pilegaard flyttes til 21/6-21 
Julefrokost afholdes ikke i år. 

7.  Politisk ansvarlig 
 
Orientering v. Lisbeth hvis nyt kan sendes 
   På mail. 
 

 
Ingen nyheder 

  8.   Ungekontakten 
      
      Orientering v. Sandie hvis nyt kan  
       Sendes på mail. 
 

 
Ingen nyheder 

9.  Evt. Rundt om bordet. 
       
        
    

Jann S: kort orientering om cykelner-
ven/Team Fyn. Mange små og store event af-
lyst pga. Co-vid 19 
Rundt om bord snak, udsættes til senere, 
Sanne vil gerne høre lidt mere om 
bestyrelsens baggrund ang. Sclerose m.m. 

10.   Næste møde. 
 
 
 

Søren vil kontakte Brobyværk Kro om ”vi” 
kan afholde en lille lukket julefrokost 
torsdag den 26. november kl. 18.30 for 
bestyrelsen + vedhæng, kommer nærmere 
besked.  

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 

 

  

 


