
Delegeret møde i Scleroseforeningen 

(17. til 18. november 2012 Droningens Ferieby i Grenå) 

Af Anita Zacho 

Solens stråler, fik det sidste gyldne løv på træerne ved Droningens Ferieby i 
Grenå, til at gløde varmt, da vi ankom fredag eftermiddag. Feriebyen er 
beliggende i et dejligt skovområde og består af en hovedbygning med 
kursusfaciliteter, samt 44 hyggelige og funktionelle feriehuse fordelt i området 
omkring hovedbygningen. 

                             

    

De fleste af mødets deltagere ankom fredag aften og mødtes til et hyggeligt og 
uformelt samvær i en slags cafemiljø i hovedbygningen. Der kunne man tale 
med flere af foreningens ansatte og få gode ideer til bla indsamlinger, events 
og it. Der blev budt på kaffe med lækkert hjemmebag og snakken gik livligt i 
det store rum.  

 

Lørdag morgen startede alle mødets forskellige 
typer af deltagere med en lækker morgenbuffet 
med nærende brændstof til hjerne og krop, så 
alle kunne blive klar til at bearbejde dagens 
mange input og spændende diskussioner.  

 

Formanden aflagde årsberetning, regnskab for 2011 blev gennemgået og 
udviste et mindre overskud, budget for 2013 blev fremlagt. De forskellige 
udvalg fremlagde deres planer for 2013. Der blev især lagt vægt på større 
indsats omkring børn med sclerose og på vigtigheden af foreningens politiske 
indvirkning på de lokale kandidater ved kommunevalget i 2013, samt på at 
kunne tiltrække flere unge til foreningen både som medlemmer og som 
frivillige.  

Sammensætningen af bestyrelserne i de lokale afdelinger står overfor 
ændringer, kun få poster/titler skal bestå i den form, som vi kender dem i dag. 
Det er posterne som formand, sekretær og kasserer, de øvrige medlemmer af 
bestyrelsen skal så fordele de resterende opgaver mellem sig, efter 
lokalafdelingens behov og ikke være bundet af titler og faste opgaver.  

 

 

En hytte i feriebyen         Mini-andedam til arrangementer    På vej til mini Walk and Talk 



 

 

Vores blad Magasinet kommer også til at skifte udseende og måske skal der i 
fremtiden udsendes et blad til mennesker med sclerose og et andet til 
støttemedlemmer, men disse planer er stadig i støbeskeen. 

 

Weekendens møde gav anledning til en række 
ændringer i organisationen. En stribe af 
vedtægtsændringer betød bla., at foreningen nu 
har to næstformænd. Jette Bay fra Virum blev 
valgt til politisk formand, mens Jens Holst fra 
Grenå blev valgt til organisatorisk næstformand. 
De to nye næstformænd afløser Ulla Wæber, som 
hidtil har bestridt posten som næstformand alene. 
Ulla Wæber ønskede ikke genvalg.  

 

 

 

Foreningens formand Christian Bardenfleth og 
kasserer Henrik Klæbel blev begge genvalgt. 

 

    
  

En anden vedtægtsændring betød, at de delegerede skulle vælge formændene 
til de faste udvalg, som tidligere havde konstitueret sig selv.                     
Susanne D Nyegaard blev formand for Sundhedspolitiks udvalg, Tarben 
Hansen blev formand for Info- og PR udvalget, Jacob Momies blev formand for 
Social- og handicapudvalget og endelig blev Jan Deebmann valgt som formand 
for Netværksudvalget. Nye regionsrepræsentanter i foreningens 
hovedbestyrelse blev Eva Brokholm, Eddie Sørensen, Hans Oliver Højgaard og 
Poul Erik Mogensen. 

Ved mødet blev tre af lokalafdelingerne hædret for 
gode initiativer i det lokale foreningsarbejde. Det var 
Kolding-Fredericia, Brønderslev-Hjørring, samt 
lokalafdelingen for kommunerne Fredensborg, 
Gribskov, Helsingør og Hillerød. Mette Cadovius fra 
Havdrup modtog foreningens frivilligpris, som blev 
uddelt for anden gang.  

 

 

  Mødesalen i hovedbygningen 

Jan Debmann hædre 
lokalafdelingerne                         

ved middagen lørdag aften. 

        Glade smil og livlig debat på podiet 



 

Søndag fik vi et  yderst inspirerende og letforståeligt foredrag af neurolog og 
overlæge på Rigshospitalet og formand for Scleroseforeningens 
forskningsudvalg Finn Sellebjerg om de nyeste landvindinger og forskningen på 
scleroseområdet. Foredraget belyste desuden, hvordan støttemidlerne fra 
Scleroseforeningen var blevet fordel. Sellebjerg forventede, at der ville blive 
præsenteret flere nye typer medicin til behandling af sclerose, i løbet af de 
næste to år. 

 


