Odense d. 21/3. 2017
Referat fra årsmøde for Scleroseforeningens lokalafdeling NORDFYN
tirsdag d. 21/3. 2017 kl. 17.30-21.00
i Bolbro ÆldreCenter, Stadionvej 50, 5000 Odense V.

Tema: årsmøde 2017

Hermed referat fra årsmøde 2017 i NORDFYN.
Sagsfremstilling og kommentarer
1.

Info/beslutning

Ansvarlig

Kommentarer

Finn blev valgt

John

Finn informerede
omkring
retningsprocedure
og
generalforsamlinge
n var rettidig
indkaldelse. Og
det var den.
Beretning ved
John og var
udsendt med
indkaldelsen.
Vedhæftet
referatet.
Ingen komt.
( klapsalver )

Valg af dirigent.

2.

John / Finn
Beretninger for det forløbne år.
a. Lokalafdelingsbestyrelsens beretning
herunder regnskab
b. Orientering fra teams.

3.

Anne Lise
Godkendelse af lokalafdelingsbestyrelsens
beretning/regnskab

4.

Finn / John
Bestyrelsens forslag til handlingsplan.

Udsendt med
indkaldelsen og
vedhæftes.
Regnskabet blev
godkendt.
Præsentation af
handlingsplan og mål.
Vi vil, som bestyrelse:
EVENTteamet 2017
Info. v. Vivi
Butiksindsamling, Fjordens
dag og Rosenfestival, grøn
håndarbejde og
cykelnerven. Samt Info.
omkring FRIVILLIGteamet,
ad-hoc grupper
FYNteamet v. John
Roseliv og tyve års jubilæum
med RAP OM KAP
Havelgen vikingeskib. Og
nye reklame indslag bl.a.

med magnetskilte til biler
Rotary spisning d. 27/3.
Anders Jantzen info om
UNGEteamet omkring
foredrag med HjerneMadsen
Komt:
Forslag fra Rikke. RoseLiv
ekstra indsamling
Martin ønsker hjælp til
transport af Havelgen, har
brug for en ekstra chaffør.
Ole (RoseLiv dårlig lyd).
Rikke. Giv en biografbillet. I
stedet for billet til Roseliv.
Vivi: Bestyrelsen tager
gavepolitikken op. Set i
relation til Rikkes spørgsmål.
5.
Anne lise
Godkendelse af budget.

6.

Finn

Vedlagt referatet.
Godkendt af forsamlingen.
Spørgsmål: kørsels politik
Inden for kommunen ingen
kørselspenge.
Taksten har vi nedsat til
1,50kr/ km.
Der gives kørsels kr. til
kurser godkendt af
bestyrelsen
Ingen
indkommende
forslag.

Indkomne forslag.
7.

Finn
Valg af kasserer og 2
bestyrelsesmedlemmer, der alle vælges for
2 år samt 1. medlem for 1 år. Anne-Lise
Køie (kasserer) og Diana Holmsted Brus
Jensen modtager genvalg. Kristina
Haumann Høgh modtager ikke genvalg.
Morten Eskesen Larsen udtræder i ”utide”
af bestyrelsen. Kandidater findes til både
den 1 årige og den 2 årige post.

8.

Finn
Valg af suppleanter for 1 år.
Jan Forsström, Steen Ø. Andersen og
Martin Dannevang modtager genvalg.

9.

10.

Anne Lise genvalgt
som kasserer
Diana H. B.
Jensen genvalgt.
Nyvalgte er.
Helle Cornett
Pedersen
Hasse Østergård

Finn
Valg af revisor for 1 år.
Birthe Rasmussen modtager genvalg.
Evt.

Finn

Følgende
suppleanter blev
valgt.
Kristina Høegh,
Anne Bjerg,
Jan Forsström.
Martin Dannevang,
Steen Ø. Andersen
Birthe Rasmussen
genvalgt.

Finn informerede om at
hovekontoret flytter til i nye
lejet kontorbygning og det gl.
ejendom er solgt.
Butiksindsamling er staret
op i hel DK
Husstandsindsamling køre
fra september i udvalgte
områder. region nord og øst.

Info. materiale ligger på bord
bagerst i lokalet.
Eks. v. materiale om børns
indgang til schelrose og
endelig film materiale.
Ny struktur inden for
foreningen. Se evt. på
hjemmesiden. Eks.v.får de
unge og pårørende stører
indflydelse fremover.
Så er der mad 

Referent: Steen Andersen
Scleroseforeningens lokalafdeling NORDFYN

