
Odense d. 28. maj 2019 
 

Endelige referat fra bestyrelsesmøde for Scleroseforeningens lokalafdeling ODENSE 
tirsdag d. 14. maj 2019 kl. 18.30-21.00 

i Bolbro ÆldreCenter, Stadionvej 50, 5000 Odense V. 
 

Tema: Aktiviteter efteråret 2019 + Frivillige  
 

 
 

1. Mødedeltagelse 

✓ Mødedeltagelse: John, Steen, Anders, Anne, Jan, Kristina, Helle, Tine 
✓ Afbud: Martin, Anne-Lise 

 

2. Valg af ordstyrer 

✓ Jan 
 

3. Godkendelse af dagsorden  

✓ Godkendt 
  

4. Orientering fra bestyrelsen (se vedhæftede bilag)  

 
✓ Formand 

o Visitkort: Helle noterer ned hvor mange hvert bestyrelsesmedlem ønsker. 
Skrifttypen ændres til Arial. 

o Skiltet i Bolbro ændres. 
o Det vedtages at det kun er navn og mailadresse der påføres i 

aktivitetskalenderen. 
o Paragraf 18 midler (18.000 kr.) skal bruges til et større arrangement i efteråret. 

Prioritering; Finn Nørbygaard, Jerk W. Langer, Christine (men du ser jo ikke syg 
ud). Økonomien tjekkes af med Anne-Lise. 

o Franciska Vesterholms foredrag i efteråret. 
o Tavshedserklæring skal underskrives af Anne-Cathrine og Rie fra 

UNGEteamet. 
o Samtykkeerklæringer til brug ved arrangementer udleveres til UNGEteamet. 

✓ FONDteamet 
o John er indstillet som formand for FONDteamet. 

 
 

5. Emner fra bestyrelsen til diskussion/beslutning 

✓ På næste bestyrelsesmøde gennemgår vi overordnet hvad vi vil have med fra 
dropboxen til MS teams. Derudover slettes der alt der er ældre end 5 år. 

✓ Anders kontakter Anders Reitov ang. backup i MS teams samt kryptering af mails. 
 

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

✓ 32 tilmeldte til Jytte Abildstrøm (Michael ankommer med AV-udstyret) 
✓ Odense Sommerrevy udsolgt – mail ud til de tilmeldte omkring at Tine udleverer 

billetterne ved indgangen samt andet praktisk info. 
✓ 1 tilmeldt til Odense Zoo 



 

7. Opfølgning på emner fra sidste bestyrelsesmøde 

✓ Tine har underskrevet forretningsordenen. 
✓ Strategimøde: Afholdes på Frederik Den 6. Hotel - Helle ansvarlig for bestilling. 
✓ John snakker med Jack efter sommerferien omkring det grafiske arbejde til 

lokalafdelingen. 
 

8. Tema: Aktiviteter efteråret 2019 + Frivillig 

✓ Julefrokost: Afholdes lørdag 9. november kl. 12-16. Der kommer musik som 
underholdning – Anne ansvarlig. 

✓ Alle af UNGEteamets aktiviteter for efteråret 2019 er godkendt med enkelte rettelser – 
revideret kalender sendes til formanden og Tine. 

✓ Bryg-selv bliver en mulighed igen i år – Jan ansvarlig. Kristina sender 
aktivitetsskabelon til Jan. 

✓ Forslag: event omkring kajak eller ridning til foråret 2020 – John kontakter Morten. 
✓ Forslag: temaaften omkring Alternativ Behandling medlemmer imellem (non-profit/non-

kommerciel) - foråret 2020 – Steen ansvarlig. 
✓ Deadline aktivitetskalender til Tine torsdag den 23.maj 

 

✓ Der mangler indsamlingsledere! Kontakt dit netværk. 
o - 5290 Marslev og 5220 Odense SØ 

- 5230 Odense M 
- 5380 Dalby, 5300 Kerteminde, 5390 Martofte, 5370 Mesinge 
- 5320 Agedrup og 5330 Munkebo 
- 5400 Bogense 
- 5450 Otterup 
- 5462 Morud, 5471 Søndersø, 5474 Veflinge 

o Helle og Tine sender rekrutterings-mail ud til alle medlemmer samt ligger det op 
på Facebook. 

o Anne kontakter Anders Reitov ang. forsikring ved overfald eller lign. i forhold til 
Scleroseindsamlingen. 

o Anders kontakter ven Anders ang. at stå vagt. 
✓ Frivilligfest: de frivillige får gratis entré til det store foredrag i efteråret. 
✓ Kom gerne med sponsorer til Scleroseindsamlingen, så der er lidt lækkert til ganen 

ved hver indsamlingsleder. 
 

9. Næste møde 

 
✓ Dato: Tirsdag d. 27. august kl 18.30 – 21.00 
✓ Tema: Scleroseindsamlingen + sortering af Dropbox 
✓ Kageansvarlig: Kristina 

 

10. Evt. 

✓ Det kan ske man kontaktes til et kognitivt projekt fra antropologer via besøg på OUH. 
✓ Vi kan godt leje AV-udstyr ud, hvis Michael selv tager med ud og får betaling for det. 

 
 
 
Kristina Andersen 
Sekretær 
Scleroseforeningens lokalafdeling ODENSE – Kerteminde - Nordfyns 


