
Årsmøde 2017

2017! 

Velkommen til årsmødet.

Endnu et år er gået og jeg vil sige, at 2016 har været et fantastisk 
år for vores lokalafdeling. Men det skyldes alene jeres kolossale 
opbakning til vores arrangementer. Det er fantastisk for mig at være 
formand for Lokalafdeling Nordvestsjælland. Jeg synes godt, jeg 
kan sige, at vi har et forrygende fællesskab stærkt forankret i vores 
lokale miljø. Og jeg synes især, at der er så meget at bygge videre 
på. 
Hvis I sidder og tænker, ham ja, alt det der sagde hun da også 
sidste år, ja men så har I sådan set lidt ret, men det er jo netop 
fordi, at jeg faktisk er lidt stolt af vores lokalafdeling og det skal I 
vide.

I 2016 har vi haft en masse dejlige arrangementer på programmet 
som vores aktivitetsgruppe stod bag. Og inden jeg begynder at 
remse alle de skønne begivenheder op, ja så vil jeg starte med en 
kæmpestor tak til aktivitetsgruppen. Vi har alle nydt stor gavn af 
jeres fantastiske engagement. 
I den forbindelse har vi en lille erkendlighed til jer hver med den 
største og varmeste tak for jeres indsats. 
Inga du har været med igennem mange mange år og du har nu 
valgt at stoppe i aktivitetsgruppen tilsammen med Christina, Bettina 
og Charlotte. 
I har udfyldt en plads i lokalafdelingen, som det er svært at følge 
efter. Tusind tak til jer alle.

 



Jeg vil lige kaste et lille blik bagud på alle arrangementerne for vi 
startede 2016 med et foredrag om “Livet, latteren og tankefeltterapi”  
og selv om nogle måske tænkte, at det var vel alternativt for dem, ja 
så havde flere end 40 alligevel fundet vej til Lars Mygind og vi 
havde en dejlig aften i godt selskab. Godt selskab er nærmest 
kodeordet i vores lokalafdeling. For jazzaftenen i Kalundborg blev 
en forrygende succes og som altid lod Six Foot Stompers hatten gå 
rundt til fordel for foreningen og jeg må sige at det var meget 
rørende på lokalafdelingens vegne at kunne takke for 3962.50 kr. 

Et andet “event” var Bryghuset i Holbæk, som besluttede sig for at 
sælge wienerschnitzel til fordel for foreningen, som ialt gav os 2400 
kr.

Derudover var også Dragsholmrevyen en dejlig succes med 
fællespisning i Hørve inden lattermusklerne kom rigtigt i brug. Et 
andet populært arrangement var besøget på plejecentret 
“Fjordstjernen” som gav et godt indblik i hvad fremtidens plejecentre 
kan byde på. Traditionen tro havde vi bowling og fælles spisning 
som optakt til efterårsferien, igen et tilløbsstykke for store og små. 
Og vi havde også en hyggelig aften omkring demonstration af 
mobilscooter og spabade.

Annette Køhler trak et næsten overfyldt medborgerhus i Hørve, 
Annette kom vidt omkring og spørgelysten var stor og stemningen 
helt i top. Det var den også da vi spillede julebanko i Jyderup og 
julemanden kom på trods af at hans gps drillede ham.
Derudover havde vi 3 cafemøder: “Det sker hvor du er” som giver 
mulighed for helt uformelt at komme og drikke en kop kaffe og få en 
snak om løst og fast med andre med sclerose inde på livet. Vi 
gentager arrangementerne igen i år og lægger ud i Kalundborg den 
23. marts på cafe Solsikken. 



2017 kommer også til at byde på rigtig meget spændende. Vi lagde 
ud allerede i januar med foredrag om lydfølsomhed, en rigtig 
spændende aften på Holbæk bibliotek. Men der er selvfølgelig lagt 
op til meget mere. Det foreløbige program byder på workshop med 
fysioterapeut, bustur til “Den blå Planet”, Jazzaften, Børneteater for 
hele familien og ligeså  høstfest for hele familien, foredrag om kost, 
julebanko, bowling mm. Og en genganger fra sidste år er også, at vi 
endelig ser ud til at kunne komme igang med et nyt projekt om 
handicapsejlads i fællesskab med Holbæk sejlklub.

Vores arrangementer er som altid afhængige af jeres støtte 100%, 
sådan er det bare. Sidste år talte jeg også om øget fokus på vores 
udgifter i forbindelse med arrangementerne og vi prøver til 
stadighed at holde egenbetalingen på et minimum. Vi prøver at 
tilgodese unge som gamle og brede os ud over flere 
interesseområder. Og jeg kan kun opfordre jer til at prøve også det, 
som måske i første omgang ikke får armene op over hovedet, for 
ofte er det sådan, at i gode menneskers selskab får alting et helt 
andet skær. Og da de fleste af vores aktiviteter er næsten gratis, så 
sker der slet ikke noget ved at forsøge sig med noget nyt. I den 
forbindelse har I mulighed for både i pausen og efter mødet at 
tilmelde jer til de kommende arrangementer hos Susanne Rudolph. 
Og når vi er omkring emnet udgifter, ja så er det naturligt også lige 
at rette en tak til vores revisorer Allan og Karsten.
 

Et andet fokuspunkt er vores indsamlinger. Vi har vores bonboks 
ordning som Preben fortsat står for og det er stadig en “rigtig god 
forretning”. Og Preben vi synes du fortjener en stor og velfortjent 
tak for din indsats, mange steder rundt om i landet, har 
foreningerne opgivet denne indsamlingsform, så derfor er vi ekstra 
glade for, at du vil lægge dine kræfter i det. 



Vi bruger i det hele taget rigtig mange ressourcer på at øge 
opmærksomheden på Sclerose. Vi var med på  MS dagen hvor vi 
var i Asnæs centret hele dagen og i år vi vi prøve at styke indsatsen 
til MS dagen den 31. maj hvor vi vil være at finde i Slotscentret i 
Holbæk. Sundhedsdagen i Holbæk 2016 var endnu en stor succes, 
vi delte 2500 grønne kys ud og det gav opmærksomhed og 
interesse og vores tip en 13´om sclerose gik også rent ind, mere 
end 80 udfyldte tipskuponen og endelig hørte rigtig mange 
mennesker om “Cykelnerven”  som vores lokale deltager Ole 
Vestergaard reklamerede for. Vi gentager arrangementet i år den 
24. juni, så kom forbi vores stand på Ahlgade.

Og så mit hjertebarn “Kys sclerose farvel” som jeg efter 
indsamlingen i 2015 havde store forvetninger til. Og jeg må sige at 
indsamlingen indfriede alt og mere til. Vi nåede op på den 
svimlende sum af 42.263,45 kr. Der var ca 25 indsamlere ude med 
de grønne bøsser i butikkerne. I år mangler vi indsamlere flere 
steder i kommunerne. Så hvis I synes, I selv eller nogen I kender, 
vil bruge 3 timer i uge 11-12 og igen i uge 25 på det gode formål, så 
kontakt mig endelig.
Og når jeg er ved frivillige, så har vi i lokalafdelingen gennem 
mange år nydt godt af Kirsten Wejlemanns indsats. Kirsten du er en 
ildsjæl, du er altid med uanset om det er sclerosedagen, 
butiksindsamling eller indsamling af sponsorgaver. Og derfor vil vi 
meget gerne sige tak til dig med denne lille men velmente gave.

Andre frivillige i lokalafdelingen er medlemmerne af bestyrelsen. Og 
det leder mig naturligt ind på bestyrelsesarbejdet, som i det 
forløbne år har båret præg af en del ekstraordinære udfordringer. Vi 
stod jo ved årets begyndelse og manglede 3 nye personer i 
bestyrelsen, idet vi sagde farvel til 3 af medlemmerne, som havde 
været med igennem de senere år. Og da årsmødet var slut, stod vi 
med en fuldtallig bestyrelse og jeg så frem til en masse givende 
timer i bestyrelsens lys. 



En ny bestyrelse med  nye mennesker med sclerose som eneste 
fællesnævner kræver selvsagt, at de gensidige forventninger 
kommer på plads. Og det stod ret hurtigt klart, at der var meget at 
arbejde med i den nye bestyrelse, dertil kom, at det var umuligt at 
finde fælles fodslag omkring mødetider og tilbagemeldinger mm. 

At være med i en bestyrelse er frivilligt arbejde, men det adskiller 
sig en del fra at være frivillig i fodboldklubben eller hos spejderne 
osv hvor opgaverne som oftest strækker sig til at bage en kage til 
efter kampen eller at medvirke til fælleskørsel. At være medlem i en 
bestyrelse forpligter på helt anden vis og pålægger den enkelte et 
solidarisk ansvar. Og at opgaver løses ansvarligt i gensidig respekt 
for de enkelte bestyrelsesmedlemmer. 
En af de helt svære opgaver var bl.a at finde et fælles fodslag 
omkring Aktivitetsgruppen som udtrykte ønske om bredere 
opbakning til arrangementerne. Fra bestyrelsens side prøvede vi at 
stræbe efter, at der som minimum deltog en fra bestyrelsen i 
aktiviteterne, men det var meget svært at få til at lykkes.
Efter længere tids hårdt arbejde på at finde et fælles fodslag med 
aktivitetsgruppen udtrykte flere medlemmer fra bestyrelsen, at 
aktivitetsgruppen havde udspillet sin rolle og der fremkom ønsker 
om helt anderledes aktiviteter.  Aktivitetsgruppen valgte på det 
grundlag at trække sig. 
Det er med stor beklagelse fra min side, at vi har sagt farvel til 
aktivitetsgruppen. Og det er mit inderlige håb, at vi kan genetablere 
en form for samarbejde, ikke mindst fordi aktivitetsgruppen sidder 
inde med en kæmpestor erfaring, som vi jo hidtil har nydt godt af. 
Imidlertid må jeg erkende, at det ikke lykkedes at få enderne samlet 
og 3 medlemmer valgte straks at forlade bestyrelsen.
Det er klart, at så meget uro skaber et dårligt arbejdsklima i 
bestyrelsen. Men det må desværre også lede til den 
selverkendelse, at vi måske ikke har været gode nok til, at fortælle 
om hvilke forventninger og pligter der påhviler den enkelte, som 
ønsker at være en del af bestyrelsen. Men der vil være 
forpligtigelser, idet bestyrelsen nu engang skal arbejde for, som der 
står i foreningens formålsparagraf st. 4: 



§4 
4.1 Formål og opgaver. 
Lokalafdelingen er Scleroseforeningens lokale repræsentant i det 
område, lokalafdelingen dækker. 
Lokalafdelingen skal altid prøve at tiltrække så mange frivillige til 
det lokale sclerose arbejde at de kan holde et højt aktivitetsniveau 
og løse så mange opgaver som muligt. 
Lokalafdelingen skal via samarbejde med andre lokalafdelinger og 
foreningen i øvrigt sikre et højt niveau i de lokale aktiviteter. 
Lokalafdelingens primære opgave er at skabe aktiviteter for 
medlemmer med sclerose i alle alders- grupper og for de 
pårørende, samt være drivkraften i det lokale netværk for 
foreningens medlemmer. Aktiviteterne spænder fra oplysende 
foredrag etc. til aktiviteter af mere underholdende karakter. 
Derudover har lokalafdelingerne mulighed for at løse yderligere 
opgaver i den udstrækning, lokalafdelingens ressourcer er tilstede. 
Disse er: 
a. at sikre bedst muligt kendskab til sygdommen, lokalafdelingen og 
Foreningen ved information, 
b. ved landsdækkende og lokale indsamlinger og aktiviteter at 
bidrage til finansiering af afdelingens arbejde og Foreningens 
aktiviteter, 
c. at engagere sig i lokal handicappolitik, fx i samarbejde med DH’s 
lokalafdelinger m.v. 
d. ved deltagelse i de officielle møder foreningen afholder for 
lokalafdelingerne, f.eks. regionsmøder, formandsmøder og 
delegeretmøde. 

Efterfølgende har vi prøvet at samle trådene i bestyrelsen og vi 
synes selv, vi er kommet rigtig godt i gang. Først og fremmest var vi 
så heldige, at da Susanne Rudolph i lang tid havde ønsket sig at 
blive løst fra sin opgave som kasserer og tage en lille pause fra 
bestyrelsesarbejdet, ja så kom Helle Grodal, som sendt fra himlen. 
Og Susanne blev afløst af Helle, som derfor er på valg i aften. Og 
Susanne du fik din ønskede pause fra bestyrelsen og vi vil meget 
gerne have lov at takke dig for din indsats som kasserer. - Men det 
slutter jo heller ikke her, for du har nu haft tid til at samle kræfterne 



igen og du har givet udtryk, at du meget gerne igen vil deltage i 
bestyrelsesarbejdet.

�  

Men udover alt det her så arbejder vi stadig i bestyrelsen for at få 
nye medlemmer og vi har slået et stort slag for det igennem hele 
året. Vi mangler virkelig frivillige hænder og hoveder til de mange 
andre frivillige opgaver, som aktiviteter og events og fundraising. 
Eller som kontakt for og til de unge og eller pårørende.

Vi har frivillige som sidder som repræsentanter for DH i alle tre 
kommuner, det er John i Odsherred med Kim som suppleant, det er 
Røllike i Holbæk, her mangler vi en suppleant og  det er Søren i 
Kalundborg med Peter som suppleant. I kan se det hele på 
hjemmesiden.
Derudover har vi også Preben siddende som frivillig i infobutikken i 
Kalundborg, som er en sammeslutning af frivillige- og 
patientforeninger. I kan møde Preben der ……

Som I kan høre har vi rigtig mange mennesker, som fortjener stor 
tak for deres engagement.

Og med så mange ord om frivillige, vil jeg slutte min beretning ved 
til sidst at henlede opmærksomheden på, at uden frivillige ingen 
lokalafdeling. Og i aften skal vi vælge nye frivillige til vores 
bestyrelse. Men derudover byder aftenen jo på meget andet også i 
form af underholdning mm.

Jeg håber, vi får en uforglemmelig aften i hinandens selskab. 

                                                              Susanne Modin Formand


