Referat fra Årsmødet for Scleroseforeningens lokalafdeling ODENSE
lørdag d. 26/6 2021 kl. 11.00-15.00
på Fangel Kro og Hotel

Tema: Årsmøde 2021

Anne byder velkommen
1.

Valg af dirigent
•
•
•

2.

Anders Reitov valgt.
Årsmødet var annonceret rettidigt.
Kristina Andersen blev valgt som referent.
Beretninger fra det forløbende år

•

Lokalafdelingsbestyrelsens beretning herunder regnskab:
Dagsorden, beretningen og regnskab var offentliggjort på hjemmesiden samt delt
ud på mødet.

Helle Cornett Pedersen beretter.
Nuværende medlemmer i lokalafdeling ODENSE: 915 medlemmer.
Helle Cornett Pedersen blev valgt til formand efter John takkede af. Anders, Kristina
og Steen som bestyrelsesmedlemmer og Jan og Emma som suppleanter.
Der blev afholdt 8 bestyrelsesmøder inkl. 1 strategimøde online via MS teams.
1. at lave netværksaktiviteter for meldemmer af både oplysende og
underholdende karakter
Yogahold startede op men blev hurtigt hensat grundet corona. Corona var også
skyld i at Rotary i Ringe samt møde på afdeling N5 heller ikke blev til noget.
Dog blev der oprettet en ny UNG-PÅRØRENDE gruppe af Kåre Emil – her blev der
afholdt 6 virtuelle møder. Og der blev også afholdt en workshop med Diana Lund
for pårørende.
Derudover fik vores UNGEteam afholdt 1 brætspilsaften samt Midsommerfest.
Alt i alt blev der afholdt 23 arrangementer på trods af corona.

2. at sikre kendskab til sygdommen, lokalafdelingen og foreningen
Rosenfestival og Fjordens dag blev også aflyst og derfor har det været svært at
skabe rette synlighed.
3. at lave indtægtsskabende aktiviteter
RAP om KAP blev afholdt i en LIGHT version og fik samlet over 80.000 kr ind til
forskning.
Der blev truffet en fælles beslutning i bestyrelsen om ikke at deltage i
Landsindsamlingen. Dette blev gjort ud fra et forsigtighedsprincip, da vi ikke synes,
at det var forsvarligt at deltage grundet corona. Her løftede sekretariatet opgaven i
vores lokalområde.
4. at arbejde med lokal handicappolitik
Vi var og er fortsat repræsenteret i alle 3 DH-lokalafdelinger
René Henriksen i Odense - Marianne Kivsmose i Nordfyns - Ingrid Hansen i
Kerteminde. Her skal lyde en stor tak for jeres arbejde.
5. at deltage i de officielle møder foreningen afholder for lokalafdelingerne
Vi har deltaget i foreningens møder virtuelt. Her skal l i sekretariatet have stor ros
for at have håndteret dette med en professionel opsætning.
Vi har dog stadig et ønske om at Regionsmøderne bruges til mere support/sparring
til at udføre bestyrelsens tilbagevende kerneopgaver.
Helle takkede samarbejdspartnerne for deres opbakning og ikke mindst de frivillige.
Helle takkede for et godt samarbejdet i bestyrelsen.
Derudover måtte Helle stoppe som formand, grundet interessekonflikt med sit nye job –
her blev næstformand Anders Jantzen konstitueret som formand og kort efter blev det
Anne Bjerg der overtog formandsposten.
Anders Reitov gennemgik regnskabet for 2020.
3.

Godkendelse af lokalafdelingsbestyrelsens beretning/regnskab
•

4.

Godkendt
Bestyrelsens forslag til handlingsplan

Grundet den store omvæltning i bestyrelsen, heriblandt mange fratrædelser, vil der blive
afholdt et strategimøde efter den nye bestyrelse har konstitueret sig.
Rie Rasmussen er valgt til DH posten i Odense. Vi mangler en repræsentant i Nordfyns
kommune, efter det gode arbejde fra Marianne Kivsmose.
EVENTteamet:
Der afholdes Landsindsamling søndag den 12. september 2021.
Vi har brug for indsamlingsledere. Det kræver kun, at man vil afsætte ca. 2-3 timer den
12/9 mellem kl. 14 – 18. Man skal finde en hjælper, da opgaven skal udføres af 2
personer. Man vælger et sted (Det kan f.eks. være et bibliotek eller hjemme privat). Her
kommer indsamlerne fra ens område og afleverer indsamlingsbøtterne. Man tæller dem op

og sørger for at få dem kørt ind til Bolbro ældrecenter. Hvis ikke man har mulighed for at
køre dem ind til Bolbro, men gerne vil hjælpe med alt det andet, så kontakt Anne Bjerg
a.bjerg@outlook.dk eller på mobil 24 45 61 85 og få en aftale.
Vi har ligeledes også brug for mange, som vil være indsamlere. Hvis man ikke selv
har mulighed for at gå en rute, vil der også blive butiksruter, hvor man kan være foran
forskellige dagligvarebutikker, som på forhånd er aftalt med Anne. Vi vil også rigtig gerne
have, at I vil spørge i jeres netværk, om der er nogen, som vil hjælp et par timer søndag
den 12/9 med at tage en rute. Eventuelle spørgsmål til husstandsindsamlingen skal også
rettes til Anne Bjerg på mail a.bjerg@outlook.dk eller på mobil 24 45 61 85
5.

Godkendelse af budget

Anders Reitov gennemgik budget for 2021
•

Godkendt

6.

Indkomne forslag
• Ingen forslag

7.

Valg af formand og 4 bestyrelsesmedlemmer
• Formand (1 år)
Anne Bjerg – valgt
•

Kasserer (2 år)
Elisabeth Frederiksen - valgt

•

1 bestyrelsesmedlemmer (2 år)
Anders Jantzen – valgt
Rie Rasmussen – valgt
Kåre Emil – valgt
Emma Burke – valgt
Valg af suppleanter – 3 stk.

8.
•
9.

Ingen valgt
Valg af revisor

•

Ingen valgt – her er det Valby der har ansvaret

10. Evt.

•
•
•
•
•
•

Årets Frivillig 2019 – Joan Mortensen - tak for den store indsats med indsamlingen i
Bogense.
Årets Frivillig 2020 – John Bodrell Larsen – tak for indsatsen som formand i alle de
mange år.
Steen takkes for de mange år i bestyrelsen og sit rolige sind.
Helle takkes for den store hjælp i lokalafdelingen og ikke mindst hendes (alt for
korte) tid på formandsposten.
Anne-Lise og Jan takkes også for deres engagement og store stykke arbejde i
lokalafdelingen.
Kristina takkes for det flotte arbejde som sekretær.

Der er et ønske fra et medlem om større synlighed fra foreningens side om at vi har en
Landsindsamling.

__________
Dato:

__________________________
Formand
Anne Bjerg

______________________________
Sekretær
Kristina Andersen

