
Scleroseforeningen 

                           Lokalafdelingen for Nordsjælland Øst
Møde nr. 1/ 2022
Dato   :    14. februar  2022

     Tid      :    kl. 16.30
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) Bestyrelsesmedlem
Vibeke Pagh (VP) Suppleant

(deltager ikke)         Anne Frøkiær Organisationskonsulent.

Dagsorden :

 01 Årsmøde 2022:

 Ad.01.a: Forplejning                       
Vi serverer smørrebrød fra Kvickley. Laila sørger for bestilling  og afhentning na7r vi ved hvor mange der 
deltager. Sune sørger for drikkevarer.

Ad.01b:  Handlingsplan                    
Cafe9  i Espergærde og Hillerød, Julefrokost, Pa7skefrokost, Sommerfest, Fisk eller Flæsk (september), 
Landsindsamling, You Go, Bowling, Andelslandsbyen, Foredrag om træning med sclerose         

Ad.01c: Budget               
Sune udarbejder budget pa7  baggrund af handlingsplanen.

 Ad.01d. Frivilligpris 2021                       
Bestyrelsen er enstemmigt enige i hvem der skal modtage prisen i a7r 
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02.  DH koordinator                
Ad.02: Vibeke pa7tager sig posten som DH-koordinator indtil videre.

03.  Områdeleder scleroseindsamlingen          
Ad.03:  Laila har meldt sig som omra7deleder i vores lokalafdeling.

04.   Påskefrokost            
Ad.04:  Pa7skefrokosten afholdes pa7  Snackbaren. Sune undersøger adgangsforholdene pa7  Cafe9  Kaiser i 
Helsingør til evt. brug i fremtiden. Sune og Susanne udarbejder menu til pa7skefrokosten.

06.   Kort om frivillig kampagnen teams møde           
Ad.06:  Susanne orienterede kort om teams mødet vedrørende generering af flere frivillige. Foreningens 
hjemmeside er levet opdateret med henblik pa7  at gøre det enklere for interesserede at melde sig som 
frivillige. Foreningen har ligeledes intensiveret søgningen pa7  Facebook med godt resultat. Vores afdeling 
har genereret en ny frivillig. Susanne følger op pa7  kontakten med hende.

07.   Foredrag i efteråret                                                                                                                                                                   
Ad.07a:   Foredrag med Bernhard Nordentoft. Bernhard har kontaktet os anga7ende evt. afholelse af  et 
foredrag om at leve livet med sclerose. Vores opfattelse er at det ved  scleroseramte godt ved i forvejen. Vi
siger derfor nej tak til foredraget lige nu.

08.  Evaluering                                                                     
Ad.08a.     Cafe9 -aften pa7  Snackbaren havde 6 deltagere.

Ad.08b:  Foredrag med sexolog, Der var 4 deltagere. Oprindeligt var der tilmeldt 7, men flere 
meldte fra.

Ad.08c:  Julefrokosten havde 10 deltagere. En lidt anderleder julefrokost pa7  grund af afstand 
mellem deltagere som følge af covid19.  

              

09.   Økonomi             
Ad.09: Vi har haft udgifter til cafe9  i Hillerød med kr. 203, til cafe9  i Espergærde med kr. 118 og en 
nettoudgift til julefrokost med kr. 550.    
Foredrag ”Let’s talk about sex” kostede lokalafdelingen kr. 4.216

Vi havde søgt §18 midler fra Hillerød kommune med kr 10.000.  Lokalafdelingen fik tildelt kr. 3.000 

10.   Eventuelt
Fremover vil alle melde ind med deres punkter til dagsorden,  sa7  det ikke er Laila og Ulla der skal 
”opfinde” den. Vi melder ind i de grupper vi er delt ind i : Sune og Susanne med Cafe9 .  Ulla og Vibeke 
med foredrag mm. Vibeke med DH og Laila med events.
 
Laila kunne fortælle at eventen ”You go girl” nu hedder ”You Go” fordi det ikke kun er et 
arrangement  for kvinder. 
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Laila har lavet et samarbejde med Christian Olesen samt hans datter Asta om et stort ”You Go” 
arrangement  i Helsingør. Christian og Asta sta7 r for at tilrettelægge ruten og er tovholdere pa7  selve 
dagen. Tilmeldingen forega7 r centralt og Laila sørger for reklame og kontakt til pressen mm.

Laila arbejder videre med at finde tovholdere i de andre byer i vores omra7de.

Mødet sluttede kl. 18.50.
Næste bestyrelsesmøde er 11. april 2022

Bestyrelsesmøder
30. januar 2017
06. marts
13. marts          - Årsmøde
03. april            - Konstituering
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08. maj
21. august
25. september
13. November
29. Januar 2018
26. Februar
09. April – konstituerende
06. Juni
24. September
14. November
28. Januar 2019
25. Februar
08. April         - Konstituering
17. Juni
02. September
04. November
27. Januar  2020
24. Februar 
30. Marts - konstituerende
25. Maj 2021 - Årsmøde
21. juni 2021                  - Konstituering
06. September
15. November
14. Februar 2022
07. Marts 
14. Marts - Årsmøde
11. April - Konstituering

Møderne afholdes normalt fra kl. 16.30
Frivilligcenter, Kronborgvej 1c, 3000 Helsingør
SL sørger for nøgle.

Kære Laila, Nordsjælland Øst
 
Jeg har udgivet bogen ”Tro, håb og kærlighed i sklerosens tegn” på GADS FORLAG her i 
oktober 2021.
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En kort og klar bog om at leve 30 år med sygdommen - og de mange sære ting man oplever 
med den i kroppen. Men også om, hvordan jeg finder viljen og energien til at kæmpe videre.
Jeg har holdt et par foredrag og fået positiv feedback og samtaler om sygdommen. Mange 
har opfordret mig til at komme ud med de både alvorlige og positive budskaber.

Er I interesseret?

For mig er det kun en bibeskæftigelse ved siden af mit arbejde. Så jeg laver gerne en løsning
tilpasset jeres lokalafdeling og økonomi.
Det er også muligt f.eks. at min hustru deltager og sætter pårørendes fokus på sygdommen 
og samlivet.

Lad mig endelig høre, hvis I vil vide mere eller drøfte et konkret oplæg.
 
Mvh
Bernhard Nordentoft
bernhard@nordentoft.com  
Mobil 31237007
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