Odense d. 21. august 2018
Endelige referat fra bestyrelsesmøde for Scleroseforeningens lokalafdeling NORDFYN
tirsdag d. 21. august 2018 kl. 18.30-21.00
i Bolbro ÆldreCenter, Stadionvej 50, 5000 Odense V.

Tema: Positionering af Lokalafdelingsudvalget

1.

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

2.

Valg af ordstyrer
✓ Jan valgt

3.

Godkendelse af dagsorden
✓ Godkendt

4.

Tema: Positionering af Lokalafdelingsudvalget
✓ Karen Gehrt inviteret kl. 18.30.
Spørgsmål Karen vil komme ind på:
✓ Hvornår opstod lokalafdelingsudvalget?
o 2016
✓ Hvor mange medlemmer har udvalget?
o 9-11 personer, der vælges for 2 år ad gangen.
✓ Giv eksempler på emner i har behandlet og planer for fremtiden i udvalget.
o Børnecampen 2018 – hvilket var en stor succes.
o Arbejder med alle de netværksaktiviteter, der henvender sig til medlemmerne,
det kan være lokalafdelingerne, regionale temadage, møder for nye
medlemmer, kurser, camps, rejser etc.
✓ Hvilken kontakt er der til hovedbestyrelse?
o Udvalget er et bindeled mellem foreningen og det lokale arbejde og er derfor
også arrangører af både regionsmøder og formandsmøde hvor de frivillige
mødes på tværs af lokalafdelinger og møder foreningen.
✓ Holder I altid møder i Valby?
o Nej – vi afholder også møder i Middelfart, Grenå, Dronningens Ferieby, m.fl. 24 gange om året. Men Valby er at foretrække.
✓ Hvordan kan lokalafdelingerne påvirke beslutninger?
o Det kan de ved at kontakte regionsrepræsentanten som kan tage tingene med
til Hovedbestyrelsen.
✓ Stiller du op igen i 2018?
o Ja
✓ Spørgsmål til Karen: Kan de 100 kr. der er til rådighed til hver person ved
arrangementer i stedet laves om til procentvis betaling?
o Der skal udarbejdes et konkret forslag til Karen, som hun vil tage med videre til
Hovedbestyrelsen. Helle sender mail til Karen inden 18./19.september hvor
næste møde i Lokalafdelingsudvalget ligger.

5.

Orientering fra bestyrelsen (se vedhæftede bilag)
✓ Formand:
o John mailer det grafiske program til Tine.
o Tine kontakter Rolf fra Skårup Grafisk/tryk&print.dk for sparring omkring layout
til aktivitetskalender.
o Tine er redaktør på lokalafdeling Nordfyns Facebook side
o John kontakter Valby omkring at vi i bestyrelsen ønsker at Cykelnerven skal
påtage opgaven med butiksindsamling UNDTAGEN hos Rema1000 butikkerne.
o Der ønskes anden procedure/mere struktureret procedure fremadrettet ang.
optælling og indbetalingen af pengene efter butiksindsamlingen.
o Team-begrebet fortsætter da det fungerer som det skal.
o Vi har nu 3 skabe til rådighed i Bolbro – det skab vi plejer og de to skabe henne
ved toiletdøren.
o Delegeret møde den 17.-18. november: vi har 1 plads – Helle kontaktes om hun
er interesseret.
o Regionsmøde i Middelfart den 26.september: vi har 7 pladser – Steen og John
deltager. Helle, Kristina og Martin kontaktes og melder tilbage om de er
interesseret.
o Ansøgningsfristen for paragraf 18 midler er den 6.september
✓ Kasserer
o Det ser fornuftigt ud økonomisk.
o Forslag: skift fra BankNordik til Danske Bank så vi kører med samme bank som
Scleroseforeningen. Dette vedtages og godkendes på dagens møde.
✓ Sekretær
o Det vedtages at forslaget ang. at oplyse vores medlemmer, at OK-tankstationer
støtter Scleroseforeningen med fem øre per liter tanket benzin og hvordan man
tilføjer sig ordningen, skal med i vores næste nyhedsbrev.
✓ KOMMUNIKATIONSteamet
o Helle og Tine kigger på velkomstmail til nye medlemmer efter den
21.september.
✓ EVENT- og FRIVILLIGteamet
o Forslag: at bruge de indsamlede penge fra Rosenfestivalen til de få ting der
mangler til vores gangbane. Dette godkendes og resten ryger i en
indsamlingsbøtte den 9.september.
o Fjordens Dag: der mangler frivillige kl. 10-16. Steen og hans kone påtager sig
opgaven. Anne kontakter efterskolen omkring at gå rundt med
indsamlingsbøtter.
o Frivilliglisten: der skal arrangeres en fest med en ”gulerod” for de frivillige, hvor
det gøres klart fra vores side, hvad vi gerne vil bruge de frivillige til.
Anne laver et oplæg til vedtagelse til næste bestyrelsesmøde. Svar på
oplægget udbedes ASAP af bestyrelsesmedlemmerne.
✓ UNGEteamet
o Linda P arrangementet lægges ud på Nordfyns Facebookside igen (Tine
ansvarlig)
o Magtens Korridor lægges op på Facebook 1.september. Dette kører i 14 dage
til Nordfyn og derfra kan resten af Fyn deltage, da vi er bundet op på 20 billetter
(Tine ansvarlig)
✓ PÅRØRENDEteamet
o Det kører som det skal. Det er kommet 3 nye medlemmer.
✓ POLITIKteamet
o Der er kamp om de frivillige, så vi skal kridte skoene.
o Anne kontakter Valbys marketing- og PR-afdeling om de kan være behjælpelig
omkring gode idéer til frivilligt arbejde.

6.

Emner fra bestyrelsen til diskussion/beslutning
✓ Frivilliglisten – Hvor længe skal en frivillig være inaktiv før vi sletter fra listen?
o Dette blev delvist diskuteret under EVENT- og FRIVILLIGteamet, men besluttes
endeligt på næste bestyrelsesmøde, hvor FRIVILLIGE er temaet.
✓ Gangbanen – Hvordan sikre vi, at der er frivillige (udover bestyrelsen) til at betjene
den?
o Anders lærer nye op i gangbanen til Rap om Kap 2018
✓ Butiksindsamlingen
o Dette er diskuteret under punkt 5 - Formand
✓ Evaluering af aktivitetskalenderen og diskussion af opgavens placering fremover.
o Dette er diskuteret under punk 5 - Formand
✓ Hvem vil deltage i det årlige møde med afd. N, den 30. August kl. 15-16?
o Helle og Anne deltager

7.

Kort opsummering af status på NORDFYNs kommende aktiviteter, hvis der er
ændringer i forhold til det besluttede.
✓ Foredrag kompenserende ordninger – pt. 1 tilmelding
o Aflyses
✓ Status Scleroseindsamlingen 9/9
o 100 indsamlere
o Få indsamlere i postnumrene: 5290, 5350, 5370, 5380, 5390, 5400, 5474, 5491
✓ Linda P – Skal vi åbne op for, at de andre lokalafdelings unge eller NORDFYNs
medlemmer over 40 år får muligheden for at deltage? Pt. 2 tilmeldinger
o Da billetterne kun er reserveret, dvs. vi er ikke bundet op på dem, og det er et
arrangement der er arrangeret af UNGEteamet i Nordfyn, åbnes der ikke
yderligere op for andre. De tilmeldte, inden fristen den 1.september, får deres
billetter.
✓ Foredrag Steffen Jensen – pt. 6 tilmeldinger
o Aflyses ikke og det er der heller ikke andre arrangementer der indtil videre
bliver – enten pga. nok tilmeldte eller fordi der er længe til
tilmeldingsfristen/afholdelse af aktiviteten.
✓ Frivilligaften – Hvad har vi af planer for den aften? Og er der nogen at invitere?
o Der kigges på hvor mange tilmeldte der kommer. Er der et respektivt fremmøde
afholdes aftenen med hygge og tak til de frivillige og ellers aflyses aftenen.

8.

Opfølgning på emner fra sidste bestyrelsesmøde
✓ Anne-Lise skal underskrive forretningsorden
o Er hermed gjort
✓ Keyhanger status
o Der er indkøbt 30 stk. som ligger ude i skabet til fri afbenyttelse
✓ Gamle badgets med Scleroseforeningens logo smides ud

9.

Næste møde
✓ Dato: Tirsdag d. 30. oktober
✓ Tema: Aktivitetskalender og frivillige
✓ Kageansvarlig: Anne-Lise (back-up: Anne)
Kristina Andersen
Scleroseforeningens lokalafdeling NORDFYN

