
Referat af Årsmødet 3. marts 2022 Scleroseforening lokalafd. Midtfyn 

 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent: Anders Retov 

2. Formandens beretning: 

Antal medlemmer og bidragsydere i lokalafd. 363 medlemmer 

Der har været mange aflysninger i aktiviteterne pga. Corona, men vi fik 

afholdt årsmøde maj 21, ”You go girl” – arrangement i maj, sensommertur 

til Egeskov med fælles frokost m.m., 2 biografture i Korinth, prøver at flytte 

samarbejdet til Ringe Bio her i 2022, besøg af Hans Pilgaard i Gislev Rejser, 

Landsindsamling hvor der blev indsamlet i alt kr. 61.316,-  

Julefrokost ca. 30 deltagere på Brobyværk Kro med underholdning og lotteri 

(rigtig mange gevinster) og et tilskud på 6000 kr. fra Fællesskabspuljen 

gennem Frivilligcenter & Selvhjælp, det betalte underholdning m.v. 

Teatertur på Odense Teater, inden ny Corona nedlukning. 

Ungegruppen i Nyborg har fået ny tovholder Louisa, de mødes ca. 1 x mdr. 

med kaffedrik og snak.  

Politisk ansvarlig Lisbeth H følger lokalpolitikken.  

Stormøde på OUH scleroseafd. har været lukket ned i 2 år / men de fynske 

lokalforeninger vil gerne have møderne fortsætter. Også møde med 

neurologerne afd. N må gerne fortsætte, når vi er ”Coronafrie”. 

Vi har modtaget kr. 6000,- fra Danske Bank, bruges lokalt af foreningen. 

Takkede bestyrelsen for dens arbejde. 

3. Fremlæggelse af regnskab: af Jytte S Mikkelsen der blev godkendt. 

4. behandling af forslag: ingen 

5. Valg af: formand Alice Dolleris – blev genvalgt, Søren Martinussen – blev 

genvalgt. Jann Schärfe blev valgt ind i bestyrelsen. 

6. Valg af suppleanter: Kristina Andersen blev valgt som suppleant.  

7. Genvalg af politisk ansvarlig Lisbeth Hansen. 

8. Genvalg af revisor Mary Andersen. 

 



 

9. Eventuelt:  

Formand Alice Dolleris indstillet til frivillig prisen af bestyrelsen, Søren M 

takkede Alice for hendes store flid, interesse og arbejde i bestyrelsen og 

lokalafdelingen. 

 

Jann S er også repræsentant for Cykelnerven og cykler med, fortalte lidt om 

deres arbejde, der er ca. 250 ryttere på 9 lokale hold. Der blev indsamlet 70 

mill. kr. til Landsforeningen da der blev cyklet i DK, salg af gin og specialøl 

samt meget mere. Bubber var en af deltagerne, han lavede, håndholdt film 

med interview af forskellige mennesker der deltog i løbet og andre han 

mødte. 

Knud Rasmussen: Rap om Kap har 25-års jubilæum i år, der bliver afholdt 

lørdag den 3. september kl. 11.00 i Munkemose Odense. 

Anders Retov fortalte at 82 % af alle scleroseramte er medlemmer af 

Scleroseforeningen, her først i 2022 er tallet af scleroseramte nået 17.400 

personer. 

 

 

 

 

 


