
Scleroseforeningen 

                           Lokalafdelingen for Nordsjælland Øst
Møde nr. 4/ 2019
Dato   :   2. september  2019

     Tid      :    kl. 16.30
Sted    :    Frivilligcenter Helsingør, 
Kronborgvej 1 c, 3000 Helsingør

                
                           

             

Bestyrelsesmøde – referat

Mødedeltagere : Laila Rohde Mortensen                          (LRM) Formand
Sune Lundberg (SL) Kasserer           
Ulla Løvind         (UL) Sekretær ( referat)
Susanne Søndergaard (SSG) Supleant

Afbud Vibeke Pagh (VP) Suppleant
Deltager ikke    Anne Frøkiær Organisationskonsulent.

Dagsorden :

 
01.  Foredrag med Janni Ejby         
Ad.01:  Janni Ejby har desværre lavet en dobbeltbookning. Vi udsætter derfor foredraget til slut 
februar 2020.                                   

02.   Pårørendeforedrag            
Ad.02:  Foredraget afholdes den 26.11. kl 19.00 i Seniorcenteret i Helsingør. LRM laver oplæg til 
nyhedsbrev og Facebook. Der serveres kaffe/te og kage.

03.   Julefrokost medlemmer         
Ad.03:  Julefrokost for medlemmerne afholdes den 19. november pa;  DalleValle i Hillerød. UL 
undersøger muligheden for hjælpere til dem der ikke selv kan hente mad fra buffeten. I forbindelse 
med cafe=aften pa;  Tower i Helsingør den 5. december afholdes pakkeleg og der bliver serveret Lailas
hjemmelavede æbleskiver.

04.   Julefrokost bestyrelsen         
Ad.04:   Julefrokosten for bestyrelsen planlægges afholdt 12. december kl. 13.00 pa;  Helsingør 
Bistro
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05.   Middag butiksindsamling         
Ad.05:  Deltagerne ved a; rets butiksindsamling inviteres til, som tak for hjælpen,  at deltage ved 
medlemmernes julefrokost.

06.   Kursus Grenå         
Ad.06:   LRM, SSG og VP deltager pa;  kursus i Grena;  den 20. september. LRM og SSG er tilmeldt 
”markedsføring” og VP deltager i ”bestyrelsesarbejde”.

07.   Regionsmøde         
Ad.07:  LRM og SSG deltager ikke i regionsmødet den 4. oktober. VP, SL og UL repræsenterer 
Nordsjælland Øst

08.   Evaluering:
Ad.08a.   Sommerfest               
Der var 25 tilmeldte til sommerfesten med ”byg-selv-burger”. En hyggelig aften med god stemning
Ad.08b:   Fredensborg slot                
Der var13 deltagere til en interessant omvisning pa;  slottet og i den private have med orangeriet.

09.   Økonomi                                              
Ad.09a:   Mobilepay                  
Der er indført en ma;nedligt gebyr pa;  kr. 49.  Dette samt et transaktionsgebyr pa;  kr 0,75 pr. 
transaktion gør at Mobile Pay bliver uforholdsmæssigt dyrt for noget der kun sjældent anvendes. Vi
vælger derfor at afmelde denne betalingsform. SL kontakter Anne Frøkiær om dette.       
Ad.09b: LRM og informatør Jens har den 16.8 været i Frederiksværk i forbindelse med en 
skoleindsamling til fordel for scleroseforeningen. Lokalafdelingen dækker transportudgifterne pa;  
kr. 316.       
Ad.09c: Sommerfesten havde 25 deltagere og kostede lokalafdelingen netto kr. 1.403.      
Ad.09d: Saldo pa;  lokalafdelingens konto er pt. kr. 77.933 hvoraf kr. 12.500 er lokalpuljer.

10.   Eventuelt                 
Ad.10a:  Arrangementet i Kokkedal legeland udsættes.      
Ad.10b:  Vi overvejer at arrangere foredrag ”Tarme med charme” i eftera; ret 2020. Ligeledes 
overvejer vi om ”Sejltur pa;  Esrum Sø” skal genoptages.     
Ad.10.c:  SL undersøger med Haslev om de evt. kan formidle foredraget ”Gør søvn til en leg” 
Ad.10d:   Lailas pantindsamling er ny oppe pa;  kr. 34.122 og afsluttes pa;  søndag i forbindelse med 
foreningens landsindsamling.

Mødet sluttede kl. 19.45

Næste bestyrelsesmøde afholdes den 4. november. 
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