
Scleroseforeningen 

                           Lokalafdelingen for Nordsjælland Øst
Møde nr. 1/ 2020
Dato   :    27. januar  2020

     Tid      :    kl. 16.30
Sted    :    Frivilligcenter Helsingør, 
Kronborgvej 1 c, 3000 Helsingør

Referat bestyrelsesmøde              
                           

            

Mødedeltagere : Laila Rohde Mortensen                          (LRM) Formand
Sune Lundberg (SL) Kasserer           
Ulla Løvind         (UL) Sekretær ( referat)
Susanne Søndergaard (SS) Suppleant
Vibeke Pagh (VP) Suppleant

Deltager ikke    Anne Frøkiær Organisationskonsulent.

Referat

01. Bestyrelsen
Ad.01:  Anja ønsker ikke længere at være medlem af bestyrelsen. Hun sætter pris pa4  bestyrelsens arbejde og 
ønsker alt godt fremover.

02. Årsmøde
Ad.02:  A5 rsmødet afholdes den 11.03.2020 kl. 18.00 pa4  Seniorcentret, Vapnaga4 rd, Hestens Bakke 43, 
Helsingør.
UL udsender indkaldelse senest 14 dage før. A5 rsberetningen udsendes før mødet til de tilmeldte, sa4  denne 
kan læses før a4 rsmødet. Navneskilte sørger LRM for. Der anmodes om at alle navne pa4  deltagerne bliver 
oplyst ved tilmelding, sa4  navneskiltet kan laves før selve mødet.
Post-it og kuglepenne til forslag sørger UL for.
SL sørger for drikkevarer.
LRM og SS undersøger om Nissen evt. kan levere maden.

03. Franciska Vesterholm - foredrag
Ad.03:  Franciska har selv sclerose. Hun holder foredrag og fortæller om bevægelse, kost og motion. 
Lokalafdelingens eneste udgift i forbindelse med foredraget er Franciska transportudgifter.
Vi planlægger hvis muligt afholdelse af arrangementet i maj/juni. LRM har kontakten til Franciska.
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04. Tower/Ny Cafe
Ad.04: I forbindelse med at Tower lukker, havde lokalafdelingen arrangeret en ekstraordinær Cafe-aften 
den 30.12. for at sige ordentlig farvel. Der deltog 19 medlemmer og Ilham som er indehaver af Cafe Tower 
kom ogsa4  selvom han var syg. Han gav ekstra sodavand til de som havde lyst til det og vi fik sagt tak med to 
flasker rødvin og afsluttet samarbejdet pa4  en ordentlig ma4de.
Cafe Nissen i Espergærdecentret er en mulighed som ny samarbejdspartner i stedet for med Cafe-aften, 
Helsingør. CafeAen er ikke aktuel til vores a4 rsmøde, men de er positivt stemt til vores andre arrangementer i 
forbindelse med cafe-aften. Vi afprøver det og afholder første cafe-aften pa4  Cafe Nissen den 6. februar.

05. § 18
Ad.05:  Vi har modtaget kr. 5.000 i §18 midler fra Hillerød kommune. Vi gennemgik hvad der skal sta4  i 
ansøgningen om §18 midler fra Helsingør kommune.

06. Mobilepay
Ad.06:  MobilePay er gratis at have for lokalafdelingen, udover et kortgebyr som vi under alle 
omstændigheder skal betale. Dog koster det kr. 1 hver gang MobilePay bliver benyttet. Vi prøver i 2020 og 
ser hvor dyrt det bliver og evaluerer til nyta4 r.

07. Evaluering
Ad.07: 
A: Julefrokost.
     Der deltog 28 til a4 rets julefrokost pa4  DalleValle i Hillerød. Som tak for indsatsen var “bøssebærere” fra 
a4 rets  butiksindsamling inviteret. Fire af dem deltog og gav udtryk for, at det var en god afslutning pa4  
indsamlingen.
B.: Julehygge pa4  Tower
      Til a4 rets julehyggecafe med Lailas hjemmelavede æbleskiver var der 20 deltagere.
C:   Bowling og Ludo
      Der var i alt 22 deltagere, hvoraf 6 spillede ludo. Ideen med at spille ludo for dem der ikke bowlede var en
succes og gentages næste a4 r.
D:   Pa4 rørendeforedrag
      Arrangementet blev aflyst pa4  grund af manglende tilmeldinger.

08. Økonomi
Ad.08: Julefrokosten pa4  DalleValle kostede lokalafdelingen kr. 2.414 og nyta4 rsbowlingen medførte en udgift 
pa4  kr. 1.738.
Lokalafdelingen har efter alle udgifter er afholdt kr. 48.621 indesta4ende i banken.

9. Eventuelt
Ad.09:  Bestyrelsen gennemgik aktivitetskalenderen for alle lokalafdelinger for inspiration til fremtidige  
arrangementer og “tillokkende” overskrifter.

Mødet sluttede kl. 19.15

Næste bestyrelsesmøde afholdes mandag den 24. Marts 2020.
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