
Scleroseforeningen 

                           Lokalafdelingen for Nordsjælland Øst
Møde nr. 3/ 2019
Dato   :   17. juni  2019

     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) Supleant
Vibeke Pagh (VP) Supleant

Dagsorden :
 

01.  Fællesskabsfestival        
Ad.01.: Vibeke orienterede om fællesskabsfestivalen i Hillerød som afholdes den 21. oktober. 
Fællesskabsfestivalen holdes pa5  Hillerød Bibliotek og skal være med til at fremme udbredelsen af 
viden om forskellige handicap. Hver forening laver en ”event” som sætter fokus pa5  udfordringer 
ved handicap. Vibeke har la5nt ”forhindringsbane” til synliggørelse af problemer i forbindelse med 
Sclerose. Der vil desuden være jazz musik samt foredrag ”Halvt mand, helt menneske”.
Vi har brug for flere instruktører i forbindelse med forhindringsbanen. Sune sender opfordringen 
videre til medlemmer i Hillerød.

02.   Formandsmøde             
Ad.02.: Laila og Susanne deltog pa5  formandsmøde i Grena5 .               
Der blev orienteret om, at vi skal være meget opmærksomme pa5  hvad vi skriver i nyhedsbreve og 
korrespondance med medlemmerne. Det er vigtigt, at vi IKKE i nogen sammenhæng skriver noget 
der kan give indtryk af at modtageren af korrespondancen har sclerose.                        
Orientering om kickstart i forbindelse med landsindsamlingen i september blev ligeledes givet. 
Laila var med i arbejdsgruppen om pa5 rørende. Der kom flere input til hvordan man passer pa5  sig 
selv som pa5 rørende. Foredrag om sygdommens indgriben i dagligdagen for ba5de scleroseramt og 
pa5 rørende. Laila undersøger om det er muligt, at vi kan afholde foredraget i vores lokalafdeling. 
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Susanne deltog i gruppen der arbejde med aktiviteter for medlemmerne.  Bl.a. var der her omtale af 
et arrangement hvor bowling og ludo var en mulighed. Forsta5et pa5  den ma5de, at deltagere der ikke 
havde lyst eller mulighed til at deltage i bowling i stedet spiller ludo som konkurrence samtidig 
med at der bowles. Vi overvejer om dette kan være en mulighed til vores næste 
bowlingarrangment. 

03.   Fremtidige arrangementer.        
Ad.03.:  der udsendes en reminder om sommercafe=  med byg-selv-burger, hvor der gøres 
opmærksom pa5 , at det er nødvendigt at medlemmerne deltager i cafe= -arrangementerne, dette 
gælder ba5de Helsingør og Hillerød, hvis disse fortsat skal være en del af lokalafdelingens tilbud.
Foredrag med Janni Ejby fra Haslev Sclerosehospital ”Kærlighed, intimitet, sexualitet” afholdes den 
10.10. i Frivilligcenter Helsingør. Sune har booket lokalet pa5  2. sal.                   
Rundvisningen pa5  Fredensborg slot har pt. 1 tilmelding. Der udsendes en reminder om dette.

04.   Økonomi                                   
Ad.04:   Pa5skefrokost havde 20 deltagere og kostede lokalafdelingen kr. 700             
Cafe= -aften Hillerød den 21.5. havde 13 deltagere og medførte en udgift pa5  kr. 339.           
Saldo i bank er pt. kr. 79.599 hvoraf  kr. 12.500 er tilskud til fællesskabsfestival sa5  den reelle saldo 
er kr. 57.099.      
Liselotte har desuden afleveret en indsamlingsbøsse hun har med sig rundt pa5  markeder og fa5et 
udleveret en ny. Indholdet er endnu ikke talt op.

05.   Eventuelt                 
Ad 05.: Laila og Vibeke undersøger med hensyn til foredrag om søvnproblemer. ”Gør søvn til en 
leg”, hvem holdt dette foredrag i Ry og kan det evt. afholdes som arrangement i vores lokalafdeling. 

Der udsendes snarest nyhedsbrev med bl.a. Cafe-fødselsdag og fiskeri for handicappede.

Mødet sluttede kl. 19.15

Næste bestyrelsesmøde afholdes 2. september i frivillig center Helsingør.
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