
Bestyrelsesmøde den 19.08.2021 

 

Referat 

 

 

1. Udpegning af ordstyrer og referent 

Ordstyrer – Aage 

Referent – Anja  

 

 

2. Godkendelse af referat fra det konstituerende møde 

Medsendt dagsorden  

Referat godkendt. Referat fra bestyrelsesmøderne sendes til bestyrelsen efter hvert møde. 

 

 

3. Nyt fra formanden 

- Sommeris – evaluering af arrangementet 

Godt arrangement som vi gør igen næste år. God tilslutning 

Forespørgsel på om Poul og Anja vil deltage i cafemøde på Mors. Både Poul og Anja 

deltager i mødet den 21.09.2021 

Vi har fået en henvendelse fra PLUS1 i Thisted. Anja følger op på henvendelsen og finder 

ud af, præcist hvad det indeholder. 

 

 

4. Foreningens økonomi 

Foreningens økonomi er fin ud, vi har 158.370 kr. stående i banken. 

 

 

5. Aktiviteter i efteråret 

- Flødebollekursus – ligges i NEM-tilmeld efter beskrivelsen er sendt til Anja. Der vil blive 

en egenbetaling på 100 kr. (kun for mennesker med sclerose) kommer til at foregå den 6. 

og 13. oktober i Thisted 

- Foredrag med Anne Sofie Espersen Anja tager fat i Skiveafdelingen. Muligvis forår,  

afholdes på Pinenhus. 

- Glaskunstkursus – Joan finder dato for afholdelse og finder ud af hvor mange der kan 

deltage, ved stor efterspørgsel afholdes det af 2 omgange. Lokalafdelingen betaler for 

kurset, skal der bruges yderligere glas udover det der er indregnet er det egenbetaling. 

- Virksomhedsbesøg – Vils Bolighus – Vi prøver at sige den 27. oktober. 

- Arrangement fra foreningens listen (medsendt dagsordenen) Vi har valgt emnet Hjælp 

efter serviceloven v/Socialrådgiver i Scleroseforeningen, muligvis afholdelse i november 

 

 



6. Landsindsamling 2021 

Vi opretter et indsamlingssted i Agger ved Jane Hein og Eva Johansen hjælper til i Thisted 

ved Malene Gregersen. 

På Mors er det Ulla Houmøller og Anja Ritter Nielsen der er indsamlingsledere. 

Der mangler indsamlere i hele Danmark.  

 

 

7. Arbejdsgruppen vedr. arbejdsbeskrivelse af de forskellige aktiviteter og events 

Hvordan kommer vi i gang mm. 

Aage kommer med et forslag til en skabelon vi kan bruge i forbindelse med beskrivelsen af 

hvad der er er opgaver i forbindelse med de forskellige arrangementer. 

 

 

8. Skrivelse til medlemmerne vedr. arrangementer i årets løb.  

Vi skal have udarbejdet et skriv til vores medlemmer, så de kan se hvilke aktiviteter vi 

forventer at afholde og hvilke ”gl” aktiviteter der ikke bliver afholdt medmindre der kommer 

frivillige og tager over.  

Jane udarbejder et skriv vi kan sende ud til vores medlemmer. 

 

 

9. Eventuelt 

Kunne det være en mulighed med at arrangement til foråret omkring Sclerosehospitalerne. 

Anja tager kontakt til Sclerosehospitalt når der er Brugerrådsmøde i september. 

 

 

 

Afbud fra Poul Olsen og Jens Goul. 

 

 

 

 

 


