
Scleroseforeningen -

              Lokalafdelingen for Nordsjælland Øst

Årsmødet mandag 5. marts 2018

Referat  :

1. Valg af dirigent 
      ( Bestyrelsen foreslog direktør Klaus Høm )

Bestyrelsen har pga. usikkerhed omkring pkt. 3 ændret sit forslag til dirigent 
og foreslaå r derfor organisationskonsulent Finn Jarnvig.
Organisationskonsulent Finn Jarnvig blev herefter valgt. 
ÅÅ rsmødet blev konstateret rettidig indkaldt og Finn varetog herefter 
dirigentfunktionen. 

2. Bestyrelsens beretning v. formanden

Formandens beretning var i aå r paå  forhaånd sendt ud til de tilmeldte deltagere 
til aå rsmødet.  Flere udtrykte tilfredshed med at beretningen var udsendt paå  
forhaånd. Ånne roste formandens beretning og bestyrelsens arbejde gennem 
aå ret.
Formandens beretning blev taget til efterretning.
(ÅÅ rsberetningen i sin helhed er vedhæftet som selvstændigt dokument)

3. Godkendelse af Årsregnskab 2017 

Åfgaående kasserer Ånnemette var ikke til stede, men revisor Henrik           
Bachmann orienterede om, at nogle beløb er bogført forkert. Indgaående saåvel 
som udgaående saldo paå  kontoen stemmer, saå  der er alene tale om forkert 
kontering af beløbene.
Regnskabet blev herefter godkendt.                   

4. Forslag til handlingsplan/ Aktivitetskalender for 2018
 
Åktivetsplanen for 2018 indeholder bl.a. Kokkedal legeland, Foredrag med 
Ånna le Dous, Fredensborg slot samt julebanko og cafe. 
Vibeke udtrykte ønske om en gentagelse af succesen med trampolinspring. 
Ligeledes blev der foreslaå et svømning.  

Lokalafdelingens sekretær :   Bjarne Jørgensen, Allikebakken 13, 3200 Helsinge, e-mailadresse : marianne-bjarne@mail.dk  -  eller  telefon 48 79 46 24

mailto:marianne-bjarne@mail.dk


Scleroseforeningen -

              Lokalafdelingen for Nordsjælland Øst

Der blev foreslaå et et sponsorcykelløb paå  kondicykel i forbindelse med et 
”rigtigt” cykelløb i Nordsjælland. Lemco stiller cykler til raådighed.
Handlingsplanen blev herefter godkendt.

5. Godkendelse af Budget 2018

Der er ikke udarbejdet budget for 2018

6. Indkomne forslag  

Der var ikke indkommet forslag.

7. Valg  af bestyrelsesmedlemmer

      Formand Laila ( modtager genvalg )
      Sekretær Ulla         ( modtager genvalg )
     Suppleant  Susanne ( modtager valg som bestyrelsesmedlem) 
        Bestyrelsesmedlem Irene (ønsker ikke genvalg)
        Kasserer Ånnemette (ønsker pga. sygdom ikke at fortsætte som 

kasserer)
  
        Laila blev genvalgt som formand.
       Ulla blev genvalgt som sekretær.
       Susanne blev valgt til bestyrelsen.
       Sune blev valgt som kasserer for 1 aå r
       

     Valg af suppleanter 

       Susanne Søndergaå rd blev valgt som suppleant

     Valg af revisor         

       Henrik Bachmann blev valgt til revisor
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8. Orientering om regionsrepræsentant
     
Finn orienterede om proceduren ved valg af regionsrepræsentanter til         
hovedbestyrelse, og udvalgene. Der vil desuden blive informeret om proceduren 
paå  foreningens hjemmeside.

9. Eventuelt

Bjarne orienterede om arbejdet i DH Gribskov, og ytrede ønske om et samarbejde
mellem DH repræsentanterne i de fire kommuner i lokalafdelingen.
Bjarne ønskede desuden at der bliver udsendt en forespørgsel til medlemmerne, 
evt. via nyhedsbrevet, om hvilke omraåder der er ønske om forbedringer i 
kommunen, dette saå  han ved hvordan arbejdet i DH skal vægtlægges.

ÅÅ rsmødet blev afholdt i god ro og orden og sluttede kl. 20.00
Referat ved sekretæren.
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