
Referat fra Årsmødet for Scleroseforeningens lokalafdeling NORDFYN 

tirsdag d. 19/3. 2019 kl. 17.30-21.00 

i Bolbro ÆldreCenter, Stadionvej 50, 5000 Odense V. 

Tema: Årsmøde 2019 

 

John byder velkommen  

1. Valg af dirigent 

• Anders Reitov valgt.  
• Årsmødet var annonceret rettidigt.  
• Helle Cornett Pedersen blev valgt som referent. 

2. Beretninger fra det forløbende år 

• Lokalafdelingsbestyrelsens beretning herunder regnskab: 
Dagsorden, beretningen og regnskab var udsendt på mail til de tilmeldte. 

John viste billeder og fortæller om de 5 nedenstående områder: 

1. at lave netværksaktiviteter af oplysende og social art 
Der var billeder fra Bryg Selv, Balancevesten og julefrokosten 

2. at skabe synlighed 
I 2018 blev der i værksat: Fuck sclerose t-shirts, Vi tager foto skilt, Jeg er ikke fuld 
badge. 

3. at lave indtægtsskabende aktiviteter 
Der var billeder fra butiksindsamlingen som Kristina Falsberg stod for (John takker 
Kristina for hendes hjælp), Scleroseindsamlingen, RAP om KAP Fyn 

4. at arbejde med lokal handicappolitik 
Vi var og er repræsenteret i alle 3 kommuner. Lokalafdelingens Politisk ansvarlige 
har været Steen Andersen. Marianne Kivsmose har hjulpet til, når vi havde behov. 
Det betyder rigtig meget at have, så gode kompetencer på så vigtige poster.  

5. at deltage i foreningsarbejde 
Har deltaget i 4 forskellige møder på landsplan i 2018 

John fortalte om, hvad der var sket i EVENT- og UNGEteamet. 



• John takkede medlemmerne for deres opbakning. 
• John takkede for samarbejdet med bestyrelsen.  
• NORDFYN mente at vi havde løst opgaverne.  

Anne Lise gennemgik regnskabet for 2018 

3. Godkendelse af lokalafdelingsbestyrelsens beretning/regnskab 

• Godkendt 

4. Bestyrelsens forslag til handlingsplan 

Overordnede mål for 2019: 

Handlingsplanen er et vigtigt redskab i bestyrelsens arbejde. Den vil i 2019 være 
tilgængelig på hjemmesiden og ajourføres løbende. 

Andre mål: 

! Arbejde ”benhårdt” på at blive bedre. 
! Være innovative. 
! Agere professionelt såvel internt som eksternt. 
! Udbygge og forbedre medlemskommunikationen. 
! Give medlemmer en fed oplevelse af et velfungerende mødested. 

! Fastholde/udbygge/forbedre NORDFYNs 10 teams. 
! Fortsætte optimeringen af bestyrelsens arbejde. 
! Lytte til og undersøge medlemmernes ønsker til arrangementer. 
! Fortsætte opbygningen af idé-bank. 
! Husstandsindsamlingen 8.9.2019 
! Butiksindsamlingen ”Vi går efter guldet” 

EVENTteamet: 

• Hustandsindsamling 8. September 2019:  

Vi har brug for indsamlingsledere. Det kræver kun, at man vil afsætte ca. 2-3 
timer den 8.9. 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 8.9 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 2018 

Anne Lise gennemgik budget for 2019 

• Godkendt 

6. Indkomne forslag 
• Ingen forslag 

 
7. Valg af formand og 4 bestyrelsesmedlemmer 

• Kasserer (2 år)  
Anne Lise Køie - valgt 

• 1 bestyrelsesmedlemmer (2 år)  
Helle Cornett Pedersen - valgt 

• 1 bestyrelsesmedlemmer (1 år)  
Steen Ø. Andersen- valgt 
 

8. Valg af suppleanter – 3 stk. 

• Jan Forsström valgt 
• Martin Dannevang valgt 
• Kristina Andersen valgt 

9. Valg af revisor 

• Birthe Rasmussen valgt 

10. Evt. 

• Medlem spurgte til om der var en godkendt tilladelse, til at flyve med drone til RAP 
om KAP. Vedkommende der fløj med dronen havde certifikat og havde søgt 
tilladelse. 

• 31.3 kl. 14-17 kører cykelnerven igen på cykelbanen i år. Kom gerne og støt op om 
arrangementet. 

• Bestyrelsen hører forsamlingens holdning til, om de helst vil have julefrokost i 
Bolbro eller i et selskabslokale på en kro eller lign. Prisen for mad vil være ca. den 
samme, men drikkelse vil være dyrere, hvis det bliver holdt ude.  
Kommentar: Gerne en dag til middag, helst en weekend. Flere gav udtryk for at det 
kunne være hyggeligt, at det blev holdt et andet sted. Der blev gjort opmærksom 
på, at det skulle være nemt at komme til i kørestol (p-plads, handicaptoiletter mm.). 
Der blev også forslået at der evt kom mad fra et andet sted, men at det stadigvæk 
blev holdt i Bolbro. 



Et unge medlem synes vi skulle tænke på et andet sted alene pga. navnet (Bolbro 
Ældrecenter). 

• Nef Fonden i Kerteminde har valgt at gå ind i kampen mod sclerose. Derfor har de 
valgt, at for hver deltager, som tilmelder sig deres You Go Girl hold i Kerteminde 
den 1.maj. vil de til gengæld give 50 kr. til scleroseforeningen. Der vil være en kort 
og en lang rute med forfriskning. Tilmelding via dette link: 
https://d7.scleroseforeningen.dk/formular/you-go-girl-holdtilmelding Vælg tilmeld 
eksisterende hold, dernæst gå ind under hold på Fyn og vælg nef fondens hold i 
Kerteminde. Der vil være en gratis t-shirt (Det er ikke en You go girl t-shirt) til de 
først 100 tilmeldte. 

• Opfordring til de unge om at deltage i rosenfestivalen, da der ofte kommer unge i 
info-teltet, som gerne vil møde andre unge.  

Informatør på Fyn: Sune Glesner fortalte om det at være informatør. Han vil gerne have 
flere jobs som informatør. Så kontakt gerne Sune: Informatør på Fyn 22679171 
sune@glesner.dk 

•  
• Medlem fortalte om alkalist træning. 
• Medlem fortalte om sin tid, som informatør og var glad over, at der var interesse for 

at være informatør igen.  

 Foredrag: Erik Kolmos 

 

 

 

 

__________     __________________________    ______________________________ 
Dato:                 Formand           Sekretær 

      John Boldreel Larsen          Helle Cornett Pedersen 
 

 

 

 

	  


