
 

Møde (nr.) 88 

 

Referat af Bestyrelsesmøde i 

Lokalafdelingen Midtfyn  

tirsdag d. 26-10-2021 kl. 15.00 

mødet afholdes  

Guldhøj, Floravej 11 Ringe 

 

Tilstede: Søren, Alice, Jytte, Kim, Lisbeth (Nyborg) og Sanne 
Afbud: 

             

 

Punkter og kommentarer 

 

 

Beslutninger 

 

1. Valg af ordstyrer. 

   Forslag: Søren Martinussen 

 

 

 Søren valgt 

2.Godkendelse af dagsorden 

2. Godkendelse af sidste mødereferat 

 

Godkendt 

Godkendt 

3. Nyt fra formanden. 

 

Orientering. om evt. nyt fra 

Scleroseforeningen. 

  

 

Frivillig Weekend i Grenå 1. – 3. okt. Alice og 

Sanne deltog. Ny struktur, vi er på rette vej. Da 

vi mangler frivillige, er det bestyrelsen der 

arbejder med.  

Korinth Bio havde forestilling 14.-15. okt. For 

medlemmer af lokalforeningen, desværre kom 

det til nogle misforståelser ang. billetsalg m.m., 

Alice tager kontakt til formanden for at få 

trådene redt ud. 

Alice deltog i fondsmøde: Viggo Sørensen 

Fonden, opfordrer bestyrelsen at søge legat – 

Fond for alle scleroseramte på Fyn. 

Rap om Kap søger en til styregruppen. 

Alice sender ansøgning til Danske Bank Ringe, 

der har et beløb på 25.000, - kr.  – der kan 

ansøges.  

 

4. Nyt fra Kasserer. 

 

     

   

  

Flot indsamling resultat på 51200,- kr. men 

mangler tallene fra Faaborg. (kommer senere) 

Albani Fonden: søgt 25.000, - kr. til 

sommerudflugt til Tivoli.  



5.  

    Simon Jylov, præst d.17/11 kl. 14.00 

    Det gamle Posthus, Ringe 

  

Der er indtil videre 8 tilmeldte, find deltagere 

og tag dem med.  

Sanne står for ”gave” til Simon. 

 

6.  

 

 Julefrokost Brobyværk Kro 

  d. 25/11 kl. 18.00 

   

  

                          

 Underholdning + mad betales af tilskud fra 

Fællesskabspuljen, hvor vi er blevet tildelt 

6000,- kr. Der indkøbes amerikansk lotteri, 

sponsorgaver samles ind? Eller lokalforeningen 

indkøber gaver til lotteriet. 

7.  Smart Træning bliver i januar måned  

     I Midtfyns Fritidscenter. 

 

    

 

Smart træning opstart – Søren sørger for 

annoncering på lokalforeningens hjemmeside, 

Midtfyns Posten m.m. 

Lokalforening giver kaffe og vand. 

8. Forslag Arrangement/Ture 2022. 

 

 

  

      

       

 

Veterantoget Korinth – Faaborg, frokost i det 

grønne / nærmere info fra Kim.  

Tivoli – eller Bakken besøg. 

Lego – House?  

Andre forslag – tænkeboks til næste 

bestyrelsesmøde. 

 

9. Politisk ansvarlig 

    Orientering v. Lisbeth, hvis nyt kan sendes    

     på mail.   

 

Lisbeth på besøg, gennemgik det at være 

politisk ansvarlig. I hver kommune er der et 

handicapråd, der kommer med indspark af 

forskellig art til politikerne, hvad vil, kan de 

gøre. Vores lokalafd. støtter op omkring 

Lisbeth. 

10.    

      Ungekontakten 

      Orientering v. Sandie hvis nyt kan sendes 

      På mail. 

 

Intet nyt. 

 

 11.  

       EVT 

 

 

Odense Teaters juleforestilling fra 11. nov. til 

28. dec. ”Jul på slottet” – der gives 50% 

tilskud for 2 voksne og 2 børn (skal være 

medlem af lokalforeningen)  

12.  

 

 Næste møde 

 

Vi afholder et mindre bestyrelsesmøde tirsdag 

den 17. nov. – efter Simon Jylovs besøg i 

Fælleshuset, opsamling af julefrokosten.  

 


