
Odense d. 8. november 2017 
 

Endeligt referat fra bestyrelsesmøde for Scleroseforeningens lokalafdeling NORDFYN 
tirsdag d. 31. Oktober 2017 kl. 18.30-21.00  

i Bolbro ÆldreCenter, Stadionvej 50, 5000 Odense V.  
 

Tema: Aktivitetskalenderen 2018 
 

 
 

 

1. Mødedeltagelse:  

 Deltagelse: John, Steen, Anne-Lise, Helle, Anders, Jan, Anne, Kristina, Martin 
Afbud: Vivi 
Ansvar for : Kaffe, te: suppleanter  
Kage: Anne Bjerg  

 

2. Valg af ordstyrer: 

 Steen er ordstyrer 
 

3. Godkendelse af dagsorden: 

 Godkendt 
 

4. Orientering fra bestyrelsen:  

Formand: 
 Dropbox: John hører Lars Nielsen og Lars Arvø om deres holdning til, hvilken backupløsning 

der kunne være NORDFYNs løsning. Det er vigtigt, at den løsning der vælges, er nem at 
betjene for de fleste, da det i dag ikke fungerer optimalt. Hvis løsningen bliver, at vi fortsætter 
med dropbox, finder John en dato, hvor alle fra bestyrelsen skal have deres pc med til en 
dropbox aften med Lars og Lars. 

 Farvekoder: Aktivitets farvekoder godkendt.  
 
 
 
  

 
 
 
Kasserer:  

 Regnskab ser fornuftigt ud. Som forventes at holdes inde for det samlede budget for år 2017. 
 
Sekretær: 

 Jeg forsætter med kalenderindkaldelse. 
 

KOMMUNIKATIONSteamet: 
 Vi kan ikke benytte vores Lokaler i Bolbro Ældrecenter i ca. 1 måned pga. renovering af 

belysningen. Dette vil være i ugerne 5 til 8. 

Kategori Farve 

”Normale” NORDFYN   

Café NORDFYN   

PÅRØRENDEteam   

UNGEteamet   

EVENTteamet   

FYNteamet     



EVENTteamet: 
 Inspirationsmøde vedr. MS-Karavanen – skal til drøftelse på næste bestyrelsesmøde. 

 
FRIVILLIGteamet: 

 Ingen kommentar 
 

FUNDRAISINGSteamet: 
 Ingen kommentar 

 
UNGEteamet: 

 Anders arbejder i, at der komme nye medlemmer til ungeudvalget, når disse er fundet melder 
han hvem disse er til bestyrelsen.  

 Der mangler Visitkort ude på N. Det er Anders’s kort der skal ligge derude. 
 

PÅRØRENDEteamet: 
 Det kører godt. Der er ca. 8-10 stykker hver gang. Ny plan for næste år bliver sendt til Helle 

 
AVteamet: 

 Ingen kommentar 
 

FONDteamet: 
 Ingen kommentar 

 
FYNteamet: 

 Ingen kommentar 
  

POLITIKteamet:  
 Ingen kommentar 

 
Øvrige herunder suppleanter:  

 Ingen kommentar 
 
 

5. Emner fra bestyrelsen til diskussion/beslutning: 

 

 Indstilling fra FU vedtaget. 
 

6. Status på NORDFYNs kommende aktiviteter: 

 

 Julefrokostudvalg: Anne-Lise, Steen, (Anders), Jan, Pia  
 John og Helle sender mail til Anne-Lise efter tilmeldingsfristens udløb med antal deltagere 

 

7. Opfølgning på emner fra sidste bestyrelsesmøde: 

 

 Ingen kommentar 
 

8. TEMA: Aktivitetskalenderen 2018: 

 
 Steen sender datoer til Helle som videresender til Diana 
 Husk indsendelse af aktiviteter til Diana senest den 8.11 
 Anders undersøger, hvornår der er deadline for afmelding af evt kommende foredragsholder, 

så det er udgiftsfrit. 
 Anne synes vi skulle gøre mere i at lave aktiviteter som ikke er i Bolbro ældrecenter. Hun vil 

undersøge muligheden for arrangement i Kuplen i biblioteket i Otterup 
 
 



9. Næste møde: 
 

 Dato: Tirsdag d. 23. januar 
 Tema: Årsmødet 2018 
 Kage ansvarlig: Anders 
 Kaffe/te ansvarlig. Suppleanterne 
 

10. Evt.  

 
 Hvis vi ser, at der hænger gamle opslag eller ligger gamle aktivitetskalendere nogen steder,  

så skal de selvfølgelig fjernes.  
 Strategi møde for de 7 faste bestyrelsesmedlemmer er den 20.1.18 kl. 9-15 på Scandic hotel. 

 
 
 
 
_______________    _________________________    ______________________________ 
Dato:                Formand            Sekretær 
                John Boldreel Larsen           Helle Cornett Pedersen 
 


