Referat fra Årsmødet for Scleroseforeningens lokalafdeling NORDFYN
tirsdag d. 21/3. 2017 kl. 17.30-21.00
i Bolbro ÆldreCenter, Stadionvej 50, 5000 Odense V.

Tema: Årsmøde 2018

John byder velkommen og der bliver tilføjet et ekstra punkt til dagsordenen ”information
om opstilling og procedure til valg af regionsrepræsentant til lokalafdelingsudvalget, HB
eller udvalg”.
1.

Valg af dirigent



2.

Finn Jarnvig valgt.
Årsmødet var annonceret rettidigt. Faktisk allerede den 30.11.17
Beretninger fra det forløbende år



a: Lokalafdelingsbestyrelsens beretning herunder regnskab:
Dagsorden, beretningen og regnskab var udsendt på mail til de tilmeldte.

John viser billeder og fortæller om de 5 nedenstående områder:
1. at lave netværksaktiviteter af oplysende og social art
2. at skabe synlighed
3. at lave indtægtsskabende aktiviteter
a. NORDFYN er stolte over, at vi fik EVENTprisen på 7500 kr. Disse penge har
vi valgt at øremærket til et arrangement i 2018 for især de unge, da det er
dem, som skal sikre generationsskiftet.
4. at arbejde med lokal handicappolitik
5. at deltage i foreningsarbejde


b. Orientering fra teams:
EVENTteamet: Vi var i 2017 synlige ved bl.a. Rosenfestivalen, Fjordens dag, Stand
ved cykelnervens arrangement på cykelbanen og butiksindsamlingen.

UNGEteamet: Forskellige arrangementer, som påskeæg/flødebollekursus,
klatrehal, spilleaftener og cafeaftener.
FYNteamet: RAP om KAP blev afholdt for 20. Gang, hvor NORDFYN igen i går
deltog med mandskab. Arrangementet gav et overskud på ca. 126.000 kr.



3.

John takker medlemmerne for deres opbakning.
John takker for samarbejdet med bestyrelsen. En særlig tak til de afgået
bestyrelsesmedlemmer Vivi Krigslund, Diana Holmsted Brus Jensen og Kristina
Haumann Høgh.
Godkendelse af lokalafdelingsbestyrelsens beretning/regnskab


4.

Godkendt
Bestyrelsens forslag til handlingsplan

Overordnede mål for 2018:











Handleplan på hjemmesiden. Ajourføres løbende
Vi vil arbejde benhård på at blive bedre
Være innovative
Agere professionelt såvel intern og eksternt
Udbygge og forbedre medlemskommunikationen
Give medlemmer en fed oplevelse af et velfungerende mødested
Fastholde/udbygge/forbedre NORDFYNs 10 teams
Fortsætte optimeringen af bestyrelsen
Lytte til og undersøge medlemmernes ønsker til arrangementer - fortsætte
opbygningen af idé-bank.
Planlægge og gennemføre ca. 30 aktiviteter

EVENTteamet:






Ny koordinator til butiksindsamlingen er: Kristina Sundbo Falsberg
Hustandsindsamling 9. September 2018: Vi har brug for mange, som vil være
indsamlere. Hvis man ikke selv har mulighed for at gå en rute, vil der også blive
butiksruter, hvor man kan være foran forskellige dagligvarebutikker, som på foran er
aftalt med Anne. Vi vil også rigtig gerne have, at I vil spørge i jeres netværk, om der
er nogen, som vil hjælp et par timer søndag den 9.9 med at tage en rute. Eventuelle
spørgsmål til husstandsindsamlingen skal rettes til Anne Bjerg på mail
a.bjerg@youmail.dk eller på mobil 24 45 61 85
Være synlig ved Rosenfestivalen, Fjordens dag og Cykelnervens aktiviteter
Videreudvikle gangbanen

UNGEteamet:


Udbygge og organisere UNGEteamet.




Gennemføre aktiviteter for unge med sclerose.
Deltage i fælles ungeaktiviteter i region Syddanmark.

FYNteamet:




Der er kommet en ny styregruppe.
Nyt logo på magnet skilte.
Nyt tiltag med en gourmetaften på Sophienlyst slot.

Mulighed for udlån af ”festskrift” om de sidste 60 år i Scleroseforeningen. Ønsker man at
låne et eksemplar kan John kontaktes på mail jobola@mail.dk
5.

Godkendelse af budget 2018


6.

7.

Godkendt
Indkomne forslag
Ingen forslag

Valg af formand og 4 bestyrelsesmedlemmer
 Formand (2 år)
John B. Larsen - valgt


3 bestyrelsesmedlemmer (2 år)
Anders Jantzen - valgt
Anne Bjerg- Valgt
Tine Oxholm- valgt



1 bestyrelsesmedlemmer (1 år)
Steen Ø. Andersen- valgt
Valg af suppleanter – 2 stk

8.


9.

Jan Forsström valgt
Martin Dannevang valgt
Information om opstilling og procedure til valg af regionsrepræsentant til
lokalafdelingsudvalget, HB eller udvalg



Finn fortalte om, hvordan opbygning af udvalgene var, og hvem der havde
mulighed for at blive valgt og hvordan. Der vil ligeledes være noget om dette i
næste blad af lev med sclerose.

10. Valg af revisor


Birthe Rasmussen valgt

11. Evt.
Anne-Lise orientere om ulykkespatientforeningen. Der var mulighed for at tage små
kort med hjem med teksten ”dovenskab er ikke et handicap” til brug i frontruden på
biler, der holder parkeret på en handicapplads uden at være berettiget til dette.
God tur til Bakken
Martin Dannevang fortæller lidt om, hvad der hjælper på ham.
Der er ikke mulighed for at parkere med handicapbusser i den nye parkeringskælder
under Odeon. Det må NORDFYN gerne gå videre med.
NYT mobilepay nr i NORDFYN: 92145
Foredrag: Hvorfor hypnose v/ Hypno-terapeut Pernille K. Hornebo
I forbindelse med foredraget om ”Hvorfor hypnose” var der mulighed for at modtage
lydfiler efterfølgende. Skulle du have fortrudt at du ikke bad om dette eller har
spørgsmål til Pernille, er dette ikke for sent. Skriv blot en mail til hende på
pernillekhornebo@gmail.com

