
Endeligt referat fra ekstraordinært bestyrelsesmøde for  
Scleroseforeningens lokalafdeling NORDFYN 

Onsdag d. 13. december 2017 kl. 18.30-19.30  
Hos John, Pederstrupvej 7E, 5210 Odense NV 

 

Tema: Orlovspost 
 

 

 
! Deltager: John, Steen, Diana, Anne, Jan, Martin, Kristina, Helle,  
! Afbud: Anne-Lise, Vivi, Anders, 

 
! Jan valgt 

 
! Dagsorden godkendt. 

 
Orientering fra FU vedr. Bestyrelsesmedlem der går på orlov: 

! John orientere om, at Vivi går på orlov fra dags dato og frem til årsmødet og 
udtræder derefter af bestyrelsen.  

 
Hvad gør vi med den ledige bestyrelsespost fra nu af og frem til årsmødet: 

! Anne ønsker at træde ind i bestyrelsen og som eventansvarlig. Bestyrelsen støtter 
at Anne overtager Vivi’s post i orlovsperioden med eventteamet og i bestyrelsen.  

! Anne får afhentet alle materialer ude fra Vivi hjem til sig selv. Da det er vigtigt, at 
materialerne ikke bare står ude i skuret i Bolbro. Helle har også noget 
eventmateriale, som er sendt fra hovedafdleingen, som Anne skal have (det er 
umiddelbart nogle banner med det nye logo). 

 
Hvem er på valg til årsmødet den 20.3.18: 

! På valg:  
Formand 2 år: John (ønsker genvalg)  
Næstformand 1 år: Steen (Ønsker genvalg) 
Bestyrelsesmedlem 2 år: Anders(ønsker genvalg) 
Bestyrelsesmedlem 2 år: Vivi(ønsker ikke genvalg) 
Bestyrelsesmedlem 1 år: Diana(ønsker ikke genvalg) 
 
 
 
 

1. Møde deltagere 

2. Valg af ordstyrer 

3. Godkendelse af dagsorden 

4. Tema: Orlovspost 



 
 
Anne ønsker at opstille til bestyrelsen til Årsmødet 
Jan ønsker at genopstille som suppleant.  
Martin ønsker at genopstille som suppleant, hvis ikke andre hellere vil. 
 
Kristina har et ønske om at ville gerne deltage i infomødet i skibhus 17:48 
 
Suppleanter bliver inviteret med til strategimøde. Anne deltager, Kristina deltager ikke, Jan 
deltager ikke, Martin melder retur til John senest først i januar om han kan deltage. 
 
Butiksindsamling: Tager punktet på til det først kommende bestyrelsesmøde i januar. Der 
blev drøftet, om der ikke kunne være nogle unge, som kunne tage over. John snakker 
med Anders om der kunne være ressourcer hos de unge. (Kunne Rie være et muligt 
emne?) 
 
 
 
Dato:    Dato: 
 
Referent Helle Cornett Pedersen   Formand John Boldreel Larsen 
 
__________________________  _________________________ 

5. Evt. 


