
																																																																										 	

    
  Referat Årsmøde 2022 
den 22.02.2022 kl 19-21 

Gørlev Hallens restaurant 
Kalundborgvej 29, 4281 Gørlev 

 Formålet med lokalafdelingernes arbejde er: 
1. netværksaktiviteter  
2. synlighed  
3. lokal handicappolitik  

                     Velkomst ved formand Susanne Modin 

Susanne Modin bød velkommen til årsmødet og glædede sig over, at vi igen 

kunne mødes og dermed begynde at lægge CORONA bag os. Hun bød også vel-

kommen til foreningskonsulent Anders Reitov, som hun samtidigt foreslog til 

hvervet som dirigent. 

1. Valg af dirigent    

Foreningskonsulent Anders Reitov modtog valget og kunne konstatere, at der 

var sket rettidig indkaldelse til årsmødet, hvorefter han gav ordet til Susanne. 

2. Formandens beretning for 2021  

Formand Susanne Modins beretning er vedhæftet og efter nogle få spørgsmål, 

blev den godkendt med applaus. 

Formandens beretning er vedlagt. 

3. Godkendelse af årsregnskab for 2021 

Kasserer Betina Adamsen, gennemgik regnskabet, som udviste et lille underskud 

på 2909 kr og  aktiver på 37.004 kr. Underskuddet var forventeligt når det tages 

i betragtning af at foreningen ikke har modtaget § 18 tilskud i samme størrelse 

som foregående år. Regnskabet blev godkendt af forsamlingen 

4. Lokalafdelingsbestyrelsens forslag til handlingsplan og godkendelse  

af budget for 2022  

     Betina Adamsen fremlagde aktivitetsplanen for 2022 – som blev godkendt. 



5. Behandling af indkomne forslag - der er ikke modtaget forslag.  

                                                  

6. Valg af Formand for 2 år  

     Formand Susanne Modin blev uden modkandidater genvalgt med applaus.   

- Pause -                     

7. Valg af 2-3 bestyrelsesmedlemmer 

Susanne Olsen blev genvalgt  

Peer Justesen blev genvalgt  

Birgit Wihlborg Andersen blev med mundtlig fuldmagt til formanden nyvalgt til 
bestyrelsen  

Aktivitet Dato antal deltagere Forventet udgift

Årsmøde 22.02 20 4000

Ballroom Fitnes marts/april 15 1850

TRE 02.05 15 1125

Cafeaften 

socialrådgiver

02.06 20 2850

Cafemøder x 4 Hele året 15 6000

Folkemøde August 5050

Scleroseindsamling div  September 4000

Bowling 14.10 30 5000

Energimanagement November 30 8800

Julehygge December 45 6250



8. Valg af suppleanter   

Dirigenten konstaterede, at der ikke var kandidater til posten, men eftersom 

det ikke er et krav i foreningen, blev der ikke valgt suppleanter. 

9. Valg af revisor for 1 år   

Med mundtlig fuldmagt, blev Revisor Karsten Bech genvalgt til posten 

10. Orientering om arbejdsgrupper og mulighed for at melde sig som    

deltager i henholdsvis:   

• Gruppen for medlemsaktiviteter og/eller gruppen for indsamlinger og 

events. 

Formand Susanne Modin orienterede i Ole Vestergårds fravær om muligheden 

for at deltage i frivilligt arbejde – i overskuelige opgaver – f.x. ved Bevæg-dag i 

Kalundborg, Folkemøde eller Indsamlingsdagen. Dermed kunne der være flere 

medlemmer, som har mod på at deltage i frivilligt arbejde, som foreningen har 

hårdt brug for. Susanne supplerede, at hvis der er medlemmer som har forslag 

til aktiviteter, er de mere end velkomne til at kontakte bestyrelsen 

11. Uddeling af årets frivilligpris 

Formand Susanne Modin meddelte at valget i 2021 faldt på Mona Olsen, som i 

forbindelse med forberedelserne til årets julearrangement udførte kæmpe og 

omfattende arbejde med indsamling af sponsorgaver. Mona fik overrakt en flot 

buket blomster, en Spring Emotions i træ med inskription fulgt af et diplom til 

Frivilligprisen 2021 

12.Kort orientering om DH´s arbejde samt opfordring til at deltage. 

Peer Justesen orienterede om arbejdet i Handicaprådet i Kalundborg og understregede 

vigtigheden i, at Scleroseforeningen er repræsenteret i rådet. Han forklarede også, at 

der er et råd i hver af de 3 kommuner og at der behandles forskellige emner. Peer gav 

et eksempel på, 



at han havde bedt om at sætte fokus på sagsbehandlingstiderne ved ansøgninger på 

handicapområdet i Kalundborg. Peer havde sikret sig næstformandsposten og deltager 

i formøderne for at være bedre klædt på til selve mødet i rådet. 

Samtidig opfordrede formand Susanne Modin medlemmerne til at overveje at deltage i 

DH´s arbejde i alle tre kommuner. Medlemmerne er velkomne til at kontakte enten 

Peer eller Susanne for yderligere information. 

13.Orientering om valg til HB og udvalg 

Anders Reitov orienterede om processen ved at lade sig opstille til 

Delegeretforsamlingen og til Hovedbestyrelsen og de underliggende udvalg. Der vil 

komme information i foreningens blade i April 2022                                 

14. Eventuelt 

Der blev fra forsamlingen stillet spørgsmål omkring en artikel fra pressen om 

svigtende tilskud til Sclerosehospitalerne. Anders Reitov redegjorde i store træk for at 

Sclerosehospitalerne drives af foreningen, men med tilskud fra Regionerne. Og det er 

rigtigt at de mister 11 mio. Kr i tilskud ved udgangen 2022. Det betyder at 

hospitalerne fx er nødt til at regulere på opholdslængden – for at sikre at så mange 

sclerosepatienter som muligt for tilbudt et ophold, desværre så med en kortere 

varighed. https://mstidsskrift.dk/behandling/662-klaus-hom-bliver-ny-formand-for-

sclerosehospitalerne.html 

Forsamlingen spurgte også til om lokalafdelingen havde særlige indsatser målrettet 

mod unge med sclerose. Formanden orienterede om, at lokalafdelingens indsats er 

rettet mod alle og det kunne konstateres, at der ikke var særligt mange medlemmer 

under 40 år.( Under 10 % af lokalafdelingens medlemmer med MS er under 40 år) 

Undersøgelser viser også at mange scleroseramte under 40 ikke har interesse i at 

placere sig i en patientgruppe og dermed har de ikke den store interesse i at deltage i 

lokalforeningens aktiviter. 

https://mstidsskrift.dk/behandling/662-klaus-hom-bliver-ny-formand-for-sclerosehospitalerne.html
https://mstidsskrift.dk/behandling/662-klaus-hom-bliver-ny-formand-for-sclerosehospitalerne.html
https://mstidsskrift.dk/behandling/662-klaus-hom-bliver-ny-formand-for-sclerosehospitalerne.html


Dirigent Anders Reitov konstaterede herefter at møde var slut og takkede for 

deltagelsen og det engagement som forsamlingen havde udvist. 

                   Årsmødet 2022 er slut, tak for i aften. 

Næste årsmøde afholdes tirsdag den 28. februar 2023 i Odsherred 

                           


