
Scleroseforeningens Lokalafdeling i Lejre 

Referat af årsmøde den 18. januar 2022 

Årsmødet blev gennemført som TEAMS- møde. 

Formand Ulla Wæber bød velkommen til årsmødet og gennemgik programmet. 

1. Valg af dirigent. 
Organisationskonsulent Anne Frøkjær blev valgt til dirigent. 
Børge Mortensen blev pålagt referentopgaven. 
Dirigenten konstaterede, at årsmødet var indkaldt efter vedtægterne, og derfor var lovlig. 

2. Godkendelse af lokalafdelingensbestyrelsens beretning for det forløbne år. 
På grund af coronasituationen holdt vi først årsmødet den 9. juni 2021, hvor der var indlæg 
af psykolog Birgit Nielsen, Scleroseforeningen. 

I august holdt vi Teams-møde om landsindsamlingen i september. 

Den 12 september deltog vi i landsindsamlingen med 24 indsamlere. Det gav ca. 22.000 kr. 
+ indbetalinger på mobilepay. Jan S. Andersen var indsamlingsleder. 

Den 27. oktober holdt vi bestyrelsesmøde, hvor Ulla Wæber medelte, at hun stopper som 
formand ved årsmødet, og trækker sig ud af arbejdet i Lejre, og Lokalafdelingsudvalget i 
Scleroseforeningen. Jan S. Andersen stopper ligeledes i Scleroseforeningens lokalarbejde. 
På mødet var bestyrelsen enige om, at uden Ulla og Jan var det ikke realistisk at fortsætte 
med Lokalafdeling Lejre. Det har bl.a. været vanskeligt at få medlemmernes tilslutning til 
arrangementerne. 
Det blev på mødet besluttet at undersøge mulighederne for en sammenlægning med 
Lokalafdeling Roskilde. 
På mødet den 24. november planlagde vi hvordan sammenlægning med Roskilde kunne 
ske. Konsulent Anne Frøkjær fik til opgave at undersøge mulighederne. 

Den 14. december var der Teams-møde fælles med bestyrelsen for Lokalafdeling Roskilde. 
Her stillede Roskilde sig positiv overfor en sammenlægning, og der var dermed baggrund 
for at arbejde videre med sagen og indstille til årsmødet at træffe beslutning om en 
sammenlægning Lejre-Roskilde. 

Bestyrelsens beretning blev godkendt. 

3. Godkendelse af regnskab 2018. 
På grund af kassererens fravær forelagde Jan S. Andersen det rividerede regnskab 2021 
Tilskuddet fra Scleroseforeningen varca. 6.000 kr., men på grund af få aktiviteter, har 
udgifterne kun været godt 4.000 kr. Årets resultat var -749,83 kr. 



Der indestår 31.442,91 kr. på bankkontoen. 

Regnskabet blev godkendt. 

4. Bestyrelsens forslag til handlingsplan. 
På grund af sammenlægningsplanerne med Roskilde, udgik punktet vedr. handlingsplan. 

5. Godkendelse af budget 2021. 
Af samme årsag foreligger der ikke forslag til budget. 

6. Indkomne forslag. 
Bestyrelsens forslag om at søge sammenlægning med Lokalafdeling Rosklde blev vedtaget. 
Lokalafdeling Lejre og Roskilde holder fælles årsmøde den 21. marts 2022. 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 
Valg af bestyrelsesmedlemmer vil foregå på årsmødet i den nye lokalafdeling. 

8. Valg af revisor. 
Valg af revisor vil foregå på årsmødet i den nye lokalafdeling 

9. Information om opstilling og procedure for valg til Delegeretforsamling, HB og udvalg. 
Anne Frøkjær orienterede om procedurer for valg til Delegeretforsamling, HB og udvalg, og 
opfordrede til at følge datoer for indstillinger og valg i Scleroceforeningens blad og på 
hjemmesiden. 
Valg til Delegeretforsamlingen finder sted i periode 1.-25. september 2022, og valg til HB 
og udvalg finder sted på Delegeretforsamlingen den 19.-20. november 2022. 

10. Eventuelt. 
Ulla Wæber meddelte, at hjemmesiden lukker ned. Alle informationer overføres til 
Roskilde. 
Lokalafdelingens facebook lukker ligeledes. 
Eva Hansen bliver Lejres repræsentant i Dansk Handicap Organisation. 
Jan Andersen tilbød at være indsamlingsleder i Lejre området ved landsindsamlingen 2022. 

Jan S. Andersen blev tildelt Årest Frivilligpris 2021. Børge Mortensen begrundede 
udnævnelsen med at fremhæve, at Jan har ydet en meget stor indsats for arbejdet i 
Scleroseforeningen både nationalt og lokalt. 

Bestyrelsen rettede en stor tak til Ulla og Jan, fordi de gennem mange år har brugt en stor 
del af deres tid på arbejdet i Scleroseforeningen, Lokalafdeling i Lejre. 

Godkendt af bestyrelsen 
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Anne Frøkjær (dirigent) 
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