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Hvordan er det gået i 2019
Udgangspunktet:

 År 1 efter sammenlægningen

 Ændret økonomi

 Fuldtallig bestyrelse

Prioritering (som sædvanlig)

 Skab håb

 Fokus på et godt liv

 Skab netværk samt

 Giv gode oplevelser
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Hvordan er det gået i 2019
År 1 efter sammenlægning:

 Oprydning i økonomi på plads

 Relationer til alle kommuner på plads

 Ny bestyrelse fungerer

 Aktivitetsniveauet uændret højt

 Samarbejdet i region hovedstaden har lav puls
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Hvordan er det gået i 2019
 Tilbud :

 Vi er kommet vidt omkring mht. temaer og har dækket 
det vi ønskede

 Alle målgrupper har fået tilbud

 Vi har søgt nye veje:

 Facebook

 Giv en hånd til Mor og Far: drevet af unge hvis forældre har 
diagnosen

 YouGoGirl

 Vi har måttet aflyse 5 arrangementer

 Tilslutningen: Ok, men stor spredning 
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Hvordan er det gået i 2019
 Frivillige: OK, men vi ønsker flere til indsamlinger og 

fornyelse i bestyrelsen

 Synlighed : stor pil opad

 Politik: vi er aktive DH i fire kommuner  

 Fund-raising: vi stiller op hver gang, og gør det faktisk 
godt, men potentialet er større
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Hvad er lokalafdelingen forpligtiget til

 Events – arrangementer for mennesker med sclerose og pårørende samt 
skabe netværk

 Information - sikre kendskab til sygdommen, lokalafdelingen og 
foreningen

 Finansiering – bidrage til finansiering af lokalafdelingen og foreningen

 Politisk arbejde – engagere sig i lokalpolitisk arbejde
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Mål for 2019
15-20 arrangementer af oplysende /underholdende karakter 
/netværkstiltag 

Målgrupperne : sclerose ramte, pårørende, nydiagnosticerede og unge 
skal alle have tilbud

Fastholde synlighed i kommunerne via arrangementer, presse og  
netværk

Fastholde antallet af fremmødte til arrangementer
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Mål for 2019
Øget fundraising niveau

• mere til hovedforeningen 
•Mere til os selv

Aktivering af politisk interesserede

Politisk aktivitet vedrørende
• Pårørende politik
• God sagsbehandling
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Mål opfyldelse 2019
Mål Mål opfyldelse

15-20 arrangementer af oplysende 
/underholdende karakter 
/netværkstiltag 

OK

Målgrupperne: sclerose ramte, 

pårørende, nydiagnosticerede og unge 

skal alle have tilbud

OK

fastholde synlighed i kommunerne via 
arrangementer, presse og  kommunale 
kanaler

OK

Fastholdelse af antallet af fremmødte til 
arrangementer

Ja og nej

Øge fundraising niveau OK for §18, indsamlingsiden klares vi fint, 

men der er potentiale til mere
Aktivere flere frivillige OK
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Mål opfyldelse 2019

Mål Mål opfyldelse

Politisk aktivitet vedr.:
Pårørende politik
God sagsbehandling

Vi er repræsenterede i 6 af 10 kommuner
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Hvordan er det så gået
En status gjort op i forhold til

 Information om sygdom / foreningen

 Aktiviteter til understøttelse af et bedre liv – jeg kan mere selv

 Det gode oplevelse

 Det politiske arbejde

 Fundraising
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Info om sclerose, foreningen
Arrangementer 2019

Byttepenge indsamling

Husstandsindsamlingen

Artikler i lokalpresse

Facebook, AOK

Hjemmeside

Sclerose netværk Herlev

YouGoGirl (53 deltagere)
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Et bedre liv – kan mere selv

Arrangementer  2019 Deltagere

Lev stærkt, hvil dig stærk 30

Styr på tankerne 25

Tarme med charme 25 

Jeg er også vigtig 15

Tre 16

Robusthed 30
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Den gode oplevelse

Arrangementer  2019 Deltagere

Cafe rosen 15-20  per 

aften.

By Cafeen 15-20 per arr.

Jaguar club of denmark kører for scleroseforeningen 6

Giv en hånd til  mor og far 25 

Blod, bødler og bordeller 16
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Politik
Aktiviteter i 2019

HTK: pårørende politik. 

HTK: ny forretningsgang BPA
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Fund raising –
Vi gør det faktisk godt

Aktiviteter i 2018 resultat Til os Til foreningen

Husstandsindsamling 124.000 plus 

mobile pay

161.300

butiksindsamling 44.500 44.500

§ 18 33.000 33.000

YouGoGirl 6.250 6.250
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Udgangspunktet for 2020
Storkøbenhavn-Vestegnen år 2:

 Økonomi: tilskud hovedforeningen ændret 

 1300 medlemmer og 10 kommuner

 Plan 1. halvår på plads

 Bestyrelsen : supplering nødvendig

 Kommunikation: Satsning på FB fortsætter , måske også 
instagram
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Hvad gør vi fremover

18

 Indsamlinger fylder mere og mere, men vi har andre 
opgaver, som skal udføres hvis vi vil have tilbud til alle 
og hvis vi skal bevare vores relevans

 Vi trækker indsamlingerne ud af bestyrelsen og 
etablerer lokale, selvstyrende netværk, der 
udelukkende fokuserer på indsamling med assistance 
fra bestyrelsen

 Bestyrelsen sætter fokus på resten



Udgangspunktet for 2020
Temaer (prioritering):

 Forskning, behandling, Viden om sclerose

 Et bedre liv  (unge, pårørende, nye)

 Den gode oplevelse

 Politik

 Fundraising
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Ressourcer vi mangler
 En/flere unge repræsentant(er)

 Indsamlinger

 Byttepenge

 Vi har 2 koordinatorer, vi mangler frivillige

 Husstandsindsamling

 Vi mangler 10 projektledere og frivillige på dagen

 YouGoGirl

 Vi har en projektleder
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Mål for 2020
15-20 arrangementer af oplysende /underholdende karakter 
/netværkstiltag 

Målgrupperne : sclerose ramte, pårørende, nydiagnosticerede og unge 
skal alle have tilbud

Fastholde synlighed i kommunerne via arrangementer, 
kommunikation og  netværk

Fastholde antallet af fremmødte til arrangementer

Øget fund-raising niveau
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Aktiviteter i 2020
Indsatsområder

 Formidling af viden om sclerose

 Aktiviteter rettet mod at gøre den enkelte i stand til 
at klare mere selv – få et bedre liv

 De gode oplevelser

 Fundraising

 Det politiske arbejde
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Aktiviteter i 2020
Information

 Fortsat satsning på FB som det primære medie

 Derudover anvendes hjemmeside og AOK

 Medlemsmail 

 Instagram
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Aktiviteter i 2020
Selvhjulpen – et bedre liv

 Årsmøde med fokus på Cykelnerven

 Balancevest

 Grib livet - og slip angsten

 Kunstterapi

 Præstationskultur hos unge

 Dialog- og erfaringsudvekslingsmøde

 Sexualitet og intimitet
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Aktiviteter i 2020
De gode oplevelser

 Cafe Rosen ( 1o arrangementer)

 ByCafeen

 Læg dyrene i seng
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Aktiviteter i 2020
Fundrasing

 § 18 i alle kommuner

 Byttepenge

 Husstandsindsamling suppleret med 
Familiearrangement på Grennessminde

 YouGoGirl

 Bankospil?
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Aktiviteter i 2020
Det politiske arbejde: 

 vi understøtter, hvor vi kan, men er ikke udfarende. 
Dog er det muligt at vi sætter fokus på lokal lobbyisme 
(kræver dog støtte fra DH)
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Regnskab 2019(Indtægter)
2019 2018

Ordinært tilskud 59.981 12.919

Ekstraord. tilskud 0 838

§18 33.000 25.400

Øvrige indtægter 0 39.357

I alt 92.981 78.515
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Regnskab 2019 (udgifter)
2019 2018

Aktivitets 

omkostninger 85.482 43.739

Kørsel 0 804    

Best. omkostninger 2008 4.035

Finansielle 

omkostninger 1.490     1.497
Tilskud og 

kontingenter 10.700 13.020

Øvrige omkostninger 10.446 2.447

ialt 110.126 65.542

Resultat -17.145 12.9749



Regnskab 2019 (balance)
Næste bestyrelsesmøder;

2019 2018

Aktiver 

likvider 24.409 60.090

tilgodehavender

ialt 24.409 60.090

Passiver

egenkapital 17.909 35.055

Kortfristet gæld 6500 25.035

Passiver i alt 24.409 60.090
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Budget 2020
Indtægter Udgifter

indtægter:

Tilskud, scl. forening 40.000

Ekstraord. tilskud 0

§18 midler 35.000

Indtægtsgivende akt. 9.000

I alt 84.000
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Budget 2020
Indtægter Udgifter

Udgifter:

Kørsel t/medlemsmøder 

o.l. 0

Udgiftskrævende 

aktiviteter 59.000

Tilskud til netværk o.l. 11.000

Omk. Bestyrelsesmøder 

o.l. 2.000

øvrige 10.000

Tryksager/Kontorartikler 2.000

I  alt 84.000 86.000

2https://www.scleros

eforeningen.dk/lokala

fdeling/storkoebenha

vn-
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