
Scleroseforeningen 

                           Lokalafdelingen for Nordsjælland Øst
Møde nr. 2/ 2022
Dato   :    30. Maj  2022

     Tid      :    kl. 17.00
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 (SS) Bestyrelsesmedlem

(deltager ikke)         Anne Frøkiær Organisationskonsulent.

Dagsorden :

01. Konstituering 
Ad.01: Konstituerende bestyrelsesmøde var blevet udsat pga. sygdom.  

Bestyrelsen blev konstitueret. Laila arbejder med events og indsamlinger. 
Susanne og Sune arrangerer Cafe-aftener og Ulla arbejder med afholdelse af 

foredrag o.lign.

02. Underskrivelse af forretningsorden
Ad.02: Forretningsordenen blev underskrevet af alle bestyrelsesmedlemmer .
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03. Kommende bestyrelsesmøder

Ad.03: De næste bestyrelsesmøder vil blive afholdt den 1.8. og 24.10. Begge dage kl 
16.30 i Frivilligcenteret i Helsingør.

04. Formandsmøde
Ad.04: Laila og Susanne vil deltage i det næste formandsmøde som afholdes i Grena: .

05. DH Fredensborg
Ad.05: Der er nu fundet en suppleant DH Fredensborg. Suppleanten er Vivien 

Middelboe .

06. Årsmøde lokation
Ad.06: Da der bl.a. er uhensigtsmæssige parkeringsforhold ved Seniorcentret hvor 

a:rsmøderne hidtil har været afholdt, vil vi prøve at finde et mere egnet sted som 
opfylder vores ønsker om adgangsforhold og parkering. Det nye Sunhedscen-
ter som er under opførelse ved Prøvestenscenteret vil ma:ske være en mulighed,
na:r det er bygget færdig. Vi afventer muligheden.

07. Nyt fra eventgruppen 
Ad.07: Laila har som omra:deleder deltaget i et onlineforedrag om a:rets landsindsamling. 

Det er lykkedes foreningen at skaffe omra:deledere i 31 af 43 omra:der. 
Indsamlingen er bygget op omkring omra:delederen som arbejder pa:  at finde 

indsamlingsledere i alle byer i lokalafdelingen . 
Indsamlingsledere i hver by har oversigten og kontakten til indsamlerene, og er ogsa:  den 

indsamlerene aflevere de indsamlede penge til. Indsamlingsledere sørger 
derefter for at midlerne afleveres til pengetransporten . 

Vi mangler p.t. indsamlingsleder i Hornbæk.

08. You Go
Ad.08: I a:r er You Go Girl blevet til You Go. I Helsingør blev der etableret et hold med 

Christian og hans datter Asta i spidsen. Det lykkedes dem at samle kr 8.324 ind og 
holdet blev det tredje største af de 34 hold der var etableret pa:  landsplan. 
Arrangementet havde god pressedækning i lokalaviserne og fik stor opmærk-
somhed pa:  dagen.

Laila har samlet viden og erfaring af arrangementet og har en del nye ideer til 
arrangementet næste a:r, hvor der er stor sandsynlighed  for at vi fa:r Heidi med 

som primus motor til et hold i Hillerød.
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09. Evaluering:  Påske frokost 

Ad.09: Pa:skefrokosten havde 16 deltagere og var et hyggeligt arrangement. Dog skal 
det overvejes til næste a:r, at der laves specielle børnetallerkner til deltagende børn, da 
tiden mellem serveringerne kan virke uhensigtsmæssig i “ børnehøjde “.

10. Økonomi
         Ad.10:  Lokalafdelingens udgifter i perioden beløb sig til kr. 1.147 for a:rsmødet, kr. 560 

for Cafe aften den 22. marts (17. deltagere), kr 2.150 for pa:skefrokost  ( 16 deltage-
re ) samt kr. 140 for Cafe aften den 17. maj (7 deltagere)

Indesta:ende i bank pr. 24.5.22 er kr. 59.140

11. Eventuelt
Ad.1
A: Snackbaren i Helsingør er lukket, vi er derfor nødt til at finde et nyt sted til 

afholdelse af bl.a. “Flæsk eller Fisk”. En mulighed er ma:ske Cafe Kaiser i Helsingør.
Bestyrelsen vil afholde forsinket julefrokost pa:  cafeDen den 13.07.22 og vil samtidig 

undersøge adgangs- og pladsforhold pa:  stedet. 

B: Oprettelse af Cafe aften i Helsinge er midlertidigt sat pa:  pause. Vi genoptager 
arbejdet til eftera:ret.

Mødet sluttede kl 19.00
Næste bestyrelsesmøde afholdes mandag 1. august 2022  kl. 16.30.
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