
Årsberetning for Scleroseforeningens lokalafdeling i
Næstved og Vordingborg 2019-2020

Lokalafdelingens årsmøde for 2018-2019 fandt sted i Frivilligcenter Næstved den 19. marts 2019, 
men hvor vi denne gang p.g.a. Corona-situationen har måttet udsætte og derfor afvikler virtuelt. 

Den  siddende  bestyrelse  består  af  formand  (mig  selv  (A+N)),  næstformand  Martin  Grangaard 
(A+N), kasserer Inger Holst , politisk ansvarlig Peer S. Hansen (L), ungekontakt Jesper Lund Sten 
Jensen (A+N), sekretær Bodil Kjeldgaard (A+N) og indsamlingskoordinator Annette Jensen  , samt 
suppleanterne Peer Narvedsen (A+N), Betina Kepp Grangaard og Bo Rønnoe. Bestyrelsen har tre 
faste  udvalg,  hhv.  for  Netværk,  Aktiviteter  og  Lokalpolitik.  Den  opmærksomme  læser  har 
selvfølgelig  (som sædvanlig)  gættet,  at  bogstaverne  i  kursiv  efter  navnene angiver  det  eller  de 
udvalg, som den enkelte indgår i.

Vi har også i år haft en ”fredelig sameksistens” i betyrelsen, hvor alle har deltaget aktivt og med 
stor entusiasme har bidraget til lokalafdelingens profilering, som en ”Vi-forening”, der er til for 
medlemmerne og deres pårørende. Det skal også være lokalafdelingens mål fremadrettet.
 
Lokalafdelingbestyrelsen er repræsenteret i forskellige udvalg kommunalt og regionalt – således er 
Martin Grangard  aktiv i frivilligt arbejde omkring Sclerosehospitalet i Haslev og det ungepolitiske 
arbejde i Scleroseforeningen som medlem af Ungeudvalget, er bestyrelsessuppleant i DH-Næstved 
ligesom han deltager  i  DH-arbejdet  i  Vordingborg  og  i  Info-Stedet  på  Næstved  Sygehus  (som 
Annette Jensen og jeg selv) – Peer Hansen er indvalgt som bestyrelsesmedlem i DH Næstved,  og i  
Handicaprådet, er fortsat formand i lokalafdelingen for SIND, ligesom han har sæde i det Regionale 
Dialogforum  for  Sjælland.  Jeg  sidder  i  Patient  og  Pårørende  Rådet  for  Næstved-Slagelse  og 
Ringsted sygehuse og er formand for Frivilligcenter Næstveds bestyrelse og kasserer i Frivilligrådet 
i  Næstved kommune.  (121 lokale foreninger med ca.  30.000 frivillige,  der yder  frilligt  ulønnet 
socialt  arbejde  i  kommunen)  –   Lokalafdelingen  er  dermed  aktivt  involveret  i  det  lokale  og 
landsdækkende patient/handicap politiske billede med deraf følgende indsigt og indflydelse. 
 
Vi skal senere jf.  dagsordenens pkt. 7  gennem en valghandling – denne gang vil forsamlingen 
skulle  vælge en ny formand (valg i  lige år)  for  en to-årig periode,    –    Der udover  skal  der  
(gen)vælges  2 bestyrelsesmedlemmer,  Peer  Skjold Hansen og Martin Grangaard (begge for to år – 
samt et antal suppleanter  (Peer Narvedsen, Bo Rønnoe og Betina Kepp Grangaard) for en etårig 
periode.  Sidstnævnte varetager hvervet som web-og facebook ansvarlig. 
Alle  siddende  bestyrelsesmedlemmer  (bortset  fra  formanden)  er  indstillet  på   genvalg,  men 
afgørelsen heraf er jo helt op til de stemmeberettigede i dagens forsamling.

Ved  delegeretforsamling i Grenå er det efter indstilling fra Hovedbestyrelsen besluttet, at de faste 
poster som formand og kasserer sammen med 2-3 bestyrelsesmedlemmer vælges  for en toårig 
periode,  hhv. i lige og ulige år. 

Posterne  som   næstformand,  sekretær,  frivilligansvarlig,  webansvarlig,  ungekontakt  -  samt 
tovholder i de enkelte udvalg - besættes, når den samlede bestyrelse konstituerer sig efter årsmødet.  
Der skal også vælges suppleanter for de årsmødevalgte bestyrelsesmedlemmer for valgperioden.

Lokalafdelingen  for  Næstved  og  Vordingborg  har  aktuelt   538  medlemmer,  hvoraf  de  277  er 
mennesker med sclerose. (Næstved 192 og Vordingborg 85) 

Medlemskab  af Scleroseforeningen dækker samtidigt for medlemskab af den lokalafdeling, som 
dækker det geografiske område, hvor man bor og dermed muligheden for deltagelse i de lokale 
aktiviteter.



Lokalafdelingen  har  i  den  forløbne  periode  (2019-2020)  afholdt  4  ordinære/egentlige 
bestyrelsesmøder, hhv. den 24/6 – 20/9 –   27/11- og 22/1-2020, ligesom der løbende har været 
elektronisk og telefonisk kontakt for konsultation og orientering.  

I  perioden har  bestyrelsen  været  repræsenteret  enten  samlet  eller  delvis  ved  forskellige  møder, 
herunder  Regionsmøder  i   Ringsted  Kongrescenter,   samt  ved  Formandsmøder  og   Delegeret 
forsamling i Dronningens Ferieby i Grenå.

Lokalafdelingen har deltaget i ”Foreningernes dag” den 7/9 i Rådmandshaven i Næstved, , og i 
”Frivillig Fagfestival” den 26/9 i Ressouce City/Maglemølle i Næstved. Gode arrangementer, som 
vi også gerne vil deltage ved i  2020 - dog ser vi gerne ”hjælpende hænder”, så det ikke ”kun er  
Tordenskjolds soldater”.

Bestyrelsesmedlemmer  har  deltaget  i  uddanelseskurser  og  inspirationsmøder  tilrettelagt  af 
Scleroseforeningen med formål at styrke kvalitet og engagement i det frivillige arbejde.

Der  har været – og afholdes fortsat - samtalegruppe møder i Frivilligcenter Næstved  – og Café 
aftener på rest. ”Vivaldi” i Næstved, ”Det Gyldne Steakhouse” i Vordingborg og Café ”Mokka” i 
Præstø -  alle aktiviteter med godt besøg og ønsker om fortsættelse.

Lokalafdelingens medlemmer har i perioden herudover kunnet deltage i forskellige arrangementer: 

Udflugt med liftbus til Nordisk Film (Olsen Banden museum) i København. 
 
Udflugt til Knuthenborg Safaripark med spisning og guidet rundvisning.

Æblekage og boller med kaffe og the hos St. Georgs Gildet i Præstø. 

Vinsmagning i Fensmark med spisning. 

Foredrag om ”Tarme med charme” v/ stressmaster og forfatter Ole Larsen.

Julebowling i Vordingborg med julefrokost.

Lokalafdelingen er fortsat på”Mobile-Pay” bølgen (95038) efter et langt og møjsommeligt  arbejde 
og ”kører  nu”,  ligesom der  er adgang til  en internet-baseret ”NEM-tilmeld” løsning, som er et 
professionelt  eventsystem  for  håndtering  af  betalinger/tilbagebetalinger  og  som  er    tilknyttet 
hjemmesiden.

- - - 

Lokalafdelingen har som tidligere år deltaget i årets byttepengekampagne, som lokalt indbragte ca. 
kr. 12.000  samt ved Scleroseforeningens landsindsamling, hvor ca. 70 frivillige indsamlere i de to 
kommuner ”hentede” ca. 90.000 kr. til forskning, SÅDAN !!!. (det samlede landsresultat indbragte 
5,7 million) 

Bonboks  indsamlingen  indbragte  netto  kr.  4.250   efter  fradrag  til  statsafgift  og  andel  til 
Scleroseforeningen). (der har været et tilfælde af opbrydning af bonboks automat i Karrebæk, men 
efter det foreliggende ikke tab -Automaten er nu istandsat og sikret. 



Som tidligere år skal lyde en særlig tak til de mange medlemmer, der som bidragydere og med 
håndkraft er med til at støtte op om vores  forening og lokalafdelingens frivillige arbejde. Jeres 
bidrag er værdsat og uundværlig.

Til den siddende bestyrelse skal lyde en stor tak for det gode samarbejde i den forløbne periode.

Afslutningsvis vil jeg som tidligere år gentage:

”En positiv holdning og fordomsfri debat i en demokratisk proces skaber god grobund for en fortsat 
udvikling af det frivillige arbejde i lokalafdelingen til gavn for mennesker med sclerose.”

Viggo Thomsen
formand


