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Referat af årsmøde i Lokalafdelingen Lejre og Ringsted tirsdag den 7. februar 
2017, Hyldegården, Ringsted 
 
 
1. Valg af dirigent 
Organisationskonsulent Anne Frøkiær fra Scleroseforeningen blev valgt som dirigent og 
Anne Marie Ruud Heine blev valgt som referent. 
 
Anne Frøkiær konstaterede, at årsmødet var lovligt og rettidigt indvarslet.  
 
Dagsordenen blev godkendt. 
 
 
2. Lokalafdelingens beretning for 2016  
Den første tirsdag i hver anden måned har vi holdt café-møder på La Rustica i Ringsted.  

 
Pårørendegruppen, der holder til i Hvalsø, har holdt møde hver måned bortset fra 
sommerperioden.  3 af de 8 medlemmerne har i det nye år fundet en anden 
pårørendegruppe tættere på deres bopæl. 
 
Lokalafdelingen indkasserede 11.145,oo kr. i forbindelse med årets butiksindsamling. 
Beløbet går direkte til en fælles pulje i Scleroseforeningen. 
 
Arrangementet ” Sig godnat til dyrene i Zoo” med fællestransport og spisning i foråret var 
en succes. De 34 deltagere blev delt op i to grupper og guidet rundt. 
 
Donationen på 10.000,00 kr. fra Søsterloge Nr. 63 Fru Inge gik til en fortryllende 
børnefamiliedag i sensommeren på Hyldegården i Ringsted med tryllekunstner Cirkus 
Einer. 
 
Interessen for efterårsarrangementet med vinsmagning var ikke stor. Derfor vil lignende 
arrangement ikke længere blive tilbudt. 
 
Årets julefrokost blev holdt på Benløse Kro. Det var en hyggelig aften med god julemad, 
sange og fornøjelig pakkeleg. 
 
Bestyrelsen har holdt 5 bestyrelsesmøder og 1 sommergrill-arrangement med ledsager. 
 
Det blev foreslået, at Lokalafdelingen søger donation hos Lions Ringsted Knud Lavard til 
afholdelse af aktiviteter for medlemmerne. 
 
Beretningen for 2016 blev godkendt. 
 
 
3. Handlingsplan for 2017  
Puk Schmidt oplyste, at bestyrelsens plan er at fortsætte med at mødes 5 gange årligt og 
planlægge og gennemføre netværksskabende aktiviteter til glæde for Lokalafdelingens 
medlemmer.  
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Endvidere vil bestyrelsen fortsætte med at tilbyde café-møder i Ringsted den første tirsdag 
i hver anden måned for alle uanset alder og bopælskommune. 
 
Næste arrangement ”På togt med Oceans of Hope” holdes den 27. april 2017 på 
Hyldegården i Ringsted. Lizzie Nielsen er indbudt til at fortælle om sit livs sø-eventyr, da 
hun var en del af den internationale MS besætning på Oceans of Hope fra Kiel til La 
Coruna.  
 
Til efteråret planlægges et arrangement i samarbejde med Lokalafdelingen i Slagelse og 
Sorø. Vi inviterer til en underholdende og spændende aften med læge, hjerneforsker, 
forfatter og entertainer Peter Lund Madsen. Nærmere om tid og sted følger. 
 
Vi fortsætter butiksindsamlingen. Børge Mortensen, som koordinerer opsætning og 
indsamling af bøsser, oplyste, at Lokalafdelingen har indsamlet 500,00 kr. mere i forhold 
til sidste år, til trods for de stadig færre kontanter, der er i omløb. Netto-kæden har meldt 
fra i år, så vi må satse på, at kunderne i Rema 1000, lokale købmænd og bagere fylder godt 
i bøsserne. 
 
Anne Frøkiær oplyste, at Scleroseforeningen sidste år fik en 3-årig tilladelse til at lave  
husstandsindsamling sammen med gigtforeningen. Lige som sidste år vil indsamlingen 
foregå i Region Hovedstaden og Region Midtjylland. Mobilpay var et hit ved 
hustandsindsamling den 11. september 2016. Der blev indsamlet 3,7 mio.kr. til forskning i 
sclerose og gigt. 
 
Puk Smidt og Anne Frøkiær opfordrede medlemmerne til at kommer med forslag til 
aktiviteter. 
 
Handleplanen for 2017 blev godkendt. 
 
 
4. Godkendelse af årsrapport for 2016  
Aksel Østergaard gennemgik årsrapporten, som herefter blev godkendt. 
 
 
5. Gennemgang og godkendelse af budget 2017 
Aksel Østergaard gennemgik budgettet, som herefter blev godkendt. 
 
 
6. Valg til bestyrelsen 

• Lone Holmqvist blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem efter Kristina Andersen, som 
udtræder. 

• Børge Mortensen blev genvalgt som næstformand. 
 
 
7. Valg af kasserer 
Aksel Østergaard blev genvalgt som kasserer. 
 
 
8. Valg af suppleant 
Der blev ikke valgt en ny suppleant efter Søren Tønneskov, som udtræder.  
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9. Eventuelt 
Anne Marie Heine opfordrede medlemmerne til løbende at checke opslag og aktiviteter på 
hjemmeside www.scleroseforeningen.dk/aktiviteter 
 
I magasinet ”Lev med Sclerose”, som alle medlemmer modtager med posten, er der to 
gange om året indsat en aktivitetskalender, der let kan tages ud og gemmes. 
 
Puk Schmidt takkede afslutningsvis Kristina Andersen for hendes indsats i 
bestyrelsesarbejdet og overrakte en blomsterhilsen.  

Den nye bestyrelse: 

• Puk Schmidt, formand 
• Børge Mortensen, næstformand og presseansvarlig 
• Jan S. C. Andersen, politisk ansvarlig 
• Anne Marie Ruud Heine, kommunikator og web-master 
• Aksel Østergaard, kasserer 
• Jonna Westergaard, bestyrelsesmedlem  
• Lone Holmqvist, bestyrelsesmedlem. 

 
Anne Marie Ruud Heine 
Referent 
10. februar 2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  


