
Referat fra bestyrelsesmøde for Scleroseforeningens lokalafdeling NORDFYN 
tirsdag d. 4. april 2017 kl. 18.00-21.00  

i Bolbro ÆldreCenter, Stadionvej 50, 5000 Odense V.  
 

Tema: Konstituering 
 

1. Mødedeltagelse  
Anne-Lise, Vivi, Anders, Hasse, Diana, Helle, Steen, Anne, Jan, Kristina, Martin 
og John 

 
Information 

 
Afbud: Anne-Lise, Anne, Martin, Vivi 
 

 
Jan takker for valget. 
 

3. Godkendelse af dagsorden  
 

Behandling 

 
-Dagsorden godkendt. 
-Bestyrelsen præsenterer sig for hinanden. 
 

4. Orientering fra bestyrelsen (se vedhæftede bilag) herunder opklarende  
spørgsmål til disse 
! Formand 
! Kasserer  
! Sekretær 
! KOMMUNIKATIONSteamet 
! EVENTteamet 
! FRIVILLIGteamet 
! UNGEteamet 
! PÅRØRENDEteamet 
! AVteamet 
! FONDteamet 
! FYNteamet 
! POLITIKteamet 
! Øvrige herunder suppleanter 
 

Information 

 
Formand:  

• John opfordre til, at der stadigvæk meldes tilbage, hvis ikke der problemer med 
dropboxen. Diana havde umiddelbart problemer med at lægge noget ind i dropboxen. 

• Kristina tjekker med Vivi, hvor mange navneskilte med keyhanger og hvor mange 
med clips vi har og om der skal bestilles flere. Hvert bestyrelsesmedlem skal have et 
af hver. Det skal præciseres hvornår de forskellige skilte skal bruges. 

KOMMUNIKATIONSteamet:   
• Tilbagemelding senest 10.5. til aktivitetskalenderen. 

EVENTteamet:  
Der er fra Scleroseforeningen blevet bevilliget kørsel til Bakken.  
 
 
 

2. Valg af ordstyrer 
Forslag Jan 

Behandling 



 
 

5. Emner fra bestyrelsen til diskussion/beslutning 
! Indkøb af flere T-Shits til FRIVILLIGteamet (Vivi + John) 
! Evaluering af Årsmødet 2017 
! Hvornår skal regionsvalgte medlem af lokalafdelingsudvalget Karen Gert 

inviteres til bestyrelsesmøde i NORDFYN? 
! Ønske: Revurdering af beslutning om at overskuddet deles fifty/fifty med 

Scleroseforeningen til at overskuddet går ubeskåret til foreningen.   

Behandling 
 
 

 
T-shirt:  

• Der skal købes flere T-shirt. Vi skal finde ud af hvilke str. vi skal købe. Jan og Vivi 
tager sig af det. 

Evaluering af årsmøde: 
• Steen tager ansvaret for, at referatet blev sendt for hurtigt ud, og han har snakket 

med Vivi om det. Alle i bestyrelsen skal have det til godkendelse.  
Invitation til bestyrelsesmøde til regionsvalgt medlem Karen Gert: 

• Vi synes Karen Gert skal inviteres til det første møde efter sommerferien. 
Revurdering af hvem overskuddet skal tilfalde: 

• Enstemmigt vedtaget at hele overskuddet går til Scleroseforeningen. 
 

6. Kort opsummering af status på NORDFYNs kommende aktiviteter, hvis der 
er ændringer i forhold til det besluttede 

Behandling 

 
Ingen kommentar 
 

7. Opfølgning på emner fra sidste bestyrelsesmøde Behandling 
 
Ingen kommentar 
 

8. Konstituering 2017 Behandling 
 
Opgave Valgt/ 

udpeget 
Logo Navn 1. 

person 
2. og 
’flere’ 

personer  
Formand 2016 v  John  
Næstformand 2017 u  Vivi  
Kasserer 2017 v  Anne-Lise  
Forretningsudvalg 2017 u  Formand, 

næstformand, 
kasserer   

 

Sekretær 2017 u  Helle  
AVteamet 2017 u  John  
EVENTteamet 2017 u  Vivi Kristina, 

Anders, 
Anne 

FONDteamet 2017 u  John  
FRIVILLIGteamet 2017 u  Vivi Kristina 

Anne 
FUNDRAISINGteamet 2017 u  Jan  
FYNteamet 2017 u 

 
John  

KOMMUNIKATIONSteamet 2017 u  Diana  



 
 
POLITIKteamet 2017 u  Hasse  
PÅRØRENDEteamet 2017 u  Steen  
UNGEteamet 2017 u 

 
Anders  

Ungekontakter 2017 u  Anders 
Rie 
Kristina 
Rikke 

 

Presseansvarlig 2017 u    
Skuransvarlig i Bolbro 2017 u  Steen  
Skabsansvarlig Bolbro 2017 u  Steen  
Materialeansvarlig 2017 u  Vivi  
Centerstyrelsen Bolbro 2017 u  Diana Anders 
RoseLiv billetter 2017 u  Diana Anne-Lise 
Nøgleansvarlig 2017 u  John Diana 
Frivilligcentre 2017 u  Anders  
Designansvarlig 2017 u  John  

IT (herunder databaser, 
dropbox og back up) 

2017 u  John  

1.suppleant 2017 u  Steen  
2.suppleant 2017 u  Jan  
3.suppleant 2017 u  Kristina  
4.suppleant 2017 u  Martin  
5.suppleant 2017 u  Anne  
 
 

• John hører Birthe om hun vil være presseansvarlig. 
• Bestyrelsen er alle ansvarlig for aktivitetsplan 

 
9. Næste bestyrelsesmøde Behandling 

 
Dato: Tirsdag d. 2.maj 18.30 – 21.00 
Tema: Aktivitetskalender 2. halvår  
Kageansvarlig: Hasse 
 

10. Evt.   
 

• Anders foreslår, at det ville være godt med et pårørendeforum for børn af 
scleroseramte. Der er pt. ikke noget forum til dette, men de må dog gerne møde op 
på de i forvejen arrangerede aftner for pårørende. Der var enighed om at det kunne 
være et godt tiltag og at vi evt. kunne drøfte dette med områdets psykolog Anne-
Marie Troensegaard. 

• Der skal findes en dato hurtigt til bestyrelsesmødet i august, så Karen Gert vil have 
mulighed for at deltage. ( Bliver 29.8.17 Se mail fra John den 5.4.) 

• Anders synes, vi skal overveje et stratigi møde evt som et weekendseminar med 
enten 1 eller 2 overnatning. Drøftelsen af dette skal med på bestyrelsesmødet til 
august. Vi skal hver især tænke over, om vi vil/skal afholde bestyrelsesseminar og om 
dette i givet fald skal være enkelt lang dag eller med overnatning. 

 
 



 
 

_____________    ________________________    ______________________________ 
Dato                 Formand            Sekretær 
                 John Boldreel Larsen           Helle Cornett Pedersen 
 


