
Odense d. 29.8. 2017 
 

 Endeligt referat bestyrelsesmøde for Scleroseforeningens lokalafdeling NORDFYN 
tirsdag d. 29. August 2017 kl. 18.30-21.00  

i Bolbro ÆldreCenter, Stadionvej 50, 5000 Odense V.  
 

Tema: Positionering af lokalafdelingsudvalget 
 
 
 
 
 
 

1. Mødedeltagelse  
 

Information 

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

 
 

2. Valg af ordstyrer 
Forslag Jan 

Behandling 

! Jan valgt 
 

3. Godkendelse af dagsorden  
 

Behandling 

! Godkendt 
 

4. Orientering fra bestyrelsen  
! Formand 
! Kasserer  
! Sekretær 
! KOMMUNIKATIONSteamet 
! EVENTteamet 
! FRIVILLIGteamet 
! UNGEteamet 
! PÅRØRENDEteamet 
! FUNDRAISINGSteamet 
! AVteamet 
! FONDteamet 
! FYNteamet 
! POLITIKteamet 
! Øvrige herunder suppleanter 
 

Information 

 
Formand: 

! John har været på sclerose hospitalet i Haslev og var først lige kommet retur, så han vil sende 
noget orientering ud i forbindelse med næste bestyrelsesmøde. 

! Vi drøftede, hvordan kommandovejen i bestyrelsen er, det indskærpes at formanden ved 
behov bruger næstformanden til sparring mm. Det vil sige at næstformanden er første 
kontaktperson efter formanden. 

! Funktionsbeskrivelser skal op på et strategimøde en tirsdag aften. John tjekker USB for at 
finde de nyere udgaver af funktionsbeskrivelserne end de eksisterende i dropboxen og skal 
sendes til alle nuværende ansvarlige for de enkelte områder. 



! Forretningsudvalget: Det består af formand, næstformand og kasserer og bruges i situationer, 
hvor der kræves en hurtig afklaring men er stadig underlagt bestyrelsen. 

! Suppleanter kan få stemmeret hvis han/hun bliver fuldgyldigt bestyrelsesmedlem og 
bestyrelsen må max være på 7 personer.   

 
NÆSTFORMAND:  

! Vivi fratræder med dags varsel posten. 
! Steen indtræder i bestyrelsen som fuldgyldig medlem pga. orlov i bestyrelsen og overtager 

næstformandsposten. 
 
Kasserer: 

! Økonomien ser fornuftig ud i henhold til det budgetterede. 
 

Sekretær:  
! Marianne Kivsmose har sagt ja til at være kontaktperson for Hasse vedr. diverse politiske 

opgaver. Så hun kan kontaktes, hvis der bliver noget i den forbindelse.  
! De mails Marianne har vedr. politisk udvalgsmødet i september sendes til John.  
! På hjemmesiden står der, at Hasse har orlov og at henvendelser bedes rettes til formanden 

under orloven. 
 
EVENTteam:  

! Kasser med flyvers, køkkenrulle, poser mm fyldes op af den, der opbevarer dem og 
økonomien hører under Nordfyn ligesom når vi køber ind til bestyrelsesmøder. 

! Frivilliglisten: Personer på listen vil efter 3 år uden aktivitet slettes. 
! Til alle: Når I har arrangement, og der er frivillige som hjælper, så send efterfølgende en mail 

om hvem de er til sekretæren, så det kan ajourføres på frivilliglisten.  
 
Ungeteamet:  

! Har haft en aflysning af grill i Munke Mose, da der ikke var nogen tilmeldte. 
 

FUNDRAISINGSteamet:  
! Søger §18 i henhold til ansøgningsfristen 

 
5. Emner fra bestyrelsen til diskussion/beslutning 

! Skal vi have bestyrelsens adresser på hjemmesiden eller ej? 
! Hvad synes I om måden at blive indkaldt på? 

Behandling 
Info 

! På hjemmesiden skal der fremadrettet kun stå tlf. Nummer og mail. 
! Status vedr. indkaldelse til møder via kalender. Det går fint og virker for de fleste. Så jeg 

fortsætter med at indkalde den vej. 
 
 

6. Kort opsummering af status på NORDFYNs kommende aktiviteter, 
hvis der er ændringer i forhold til det besluttede 

Behandling 

! Der er et arrangement den 19.9, hvor der vil være en spille aften, hvis Vivi bliver forhindret, vil 
Anders tage over. 

! Der er 16-18 tilmeldte til Bryg Selv i november. 
 
 
 
 



7. Opfølgning på emner fra sidste bestyrelsesmøde Behandling 
! Hensigtserklæring: I tilfælde af uheld udenfor regionen som betyder, at man ikke kan komme 

hjem, vil sådan en transport være for egen regning. Vivi har kontaktet regionsvalgte Karen 
Gehrt, som går videre med det. Bestyrelsen mener at en udmelding om dette, skal komme 
centralt fra. 

! Frivillig timer: John spørg Marianne Kivsmose om hun vil undersøge hvilke regler der er for 
frivilligt arbejde, når man har hovedbeskæftigelse som f.eks. fleksjobber, Efterlønner, ledig 
mm. Bestyrelsen ønsker en skriftlig oversigt over gældende regler. 

 
 

8. TEMA: Positionering af lokalafdelingsudvalget Behandling 
! Udsat til næste møde 

 
9. Næste møde Behandling 

 
Dato: 26.9.2017 
Tema: Positionering af lokalafdelingsudvalget: Karen inviteres 
Kageansvarlig: Anne Bjerg 
 

10. Evt.   
 

! Dropbox snak. Der skal undersøges hvilke muligheder der er for at NORDFYN får sin egen 
database og hvad prisen for dette vil være. 

! Der skal i fremtiden drøftes prioritering af aktiviteter og involveringsgrad. 
! Steen forslog at der skulle holdes et strategimøde om retningslinjer for bestyrelsen, er det 

noget at bestyrelsen tænker kunne være en ide? 
! Vivi har bedt Dorrit Due arbejder videre med om personer med nedsat 

funktionsevne/følelse/smerte funktion skal ”opfattes” anderledes ved ankomst til 
behandlingssted, hvor klar diagnose ikke er tilstede. I fagsprog kaldt et multitraume, hvor en 
helscanning vil komme på tale. 

! Julefrokost: Gratis for dem som har været aktiv siden dec. 16 og til 1. nov. 17, drikkevarer for 
egen regning 

! Inspirationsmøde: John og Anne deltager. 
! Manglende tilbagemelding på mail: Når der sendes mail skal der af emnefeltet fremgå om det 

er en Informations- eller beslutningsmail. 
 
 
 
 
_______________    _________________________    ______________________________ 
Dato:                Formand            Sekretær 
                John Boldreel Larsen           Helle Cornett Pedersen 
 
 
 


