NORDVESTSJÆLLAND

REFERAT fra Årsmødet 2018, afholdt
tirsdag 27. februar 2018 kl. 1800
på restaurant Vadestedet, Holbæk Marina, 4300 Holbæk
DAGSORDEN:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning for 2017 ved formand Susanne Modin
3. Godkendelse af årsregnskab for 2017 ved kasserer Helle Grodal
4. Lokalafdelingsbestyrelsens forslag til handlingsplan for 2018
5. Godkendelse af budget for 2018 ved kasserer Helle Grodal
6. Indkomne forslag
7. Valg af formand for 2 år
Susanne Modin modtager genvalg
Valg af kasserer
Helle Grodal forlader bestyrelsen
Valg af 2-3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år
Søren Rønn Willesen, Susanne Rudolph og Anni Hvidkjær forlader bestyrelsen
Valg af 1 bestyrelsesmedlem for 1 år
Jørgen Luthje forlader bestyrelsen
8. Valg af suppleanter
9. Valg af revisor for 1 år
Karsten Bech og Allan Mogensen modtager genvalg
10. Eventuelt.

Indledning ved Formanden Susanne Modin, hvor hun præsenterede bestyrelsen og bød de fremmødte
medlemmer velkommen.
1. Scleroseforeningens direktør Klaus Høm blev valgt til dirigent og han konstaterede at der var lovligt
indkaldt til Årsmødet.
2. Formandens beretning indeholdt en gennemgang af årets aktiviteter:
-

Foredrag om lydfølsomhed
Årsmøde I Nykøbing og foredrag om Cykelnerven
Workshop om styrkelse af nervebaner (blev gentaget I efteråret)
Tur til den Blå Planet
Teatertur med Fair Play
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-

Jazz-aften med Six-Foot-Stompers m. Indsamling
International Sclerosedag I Bauhaus
Sundhedsdag I Holbæk med fuldt hus
Sct. Hans I Havnsø
Folkemøde I Nykøbing med Kim Leone
Bowling I Holbæk
MS kost foredrag og deltagelse I KOSMOS
Julebanko
“Det sker hvor du er”
KysCafé

Formandens beretning vedlægges i sin helhed.
Formandens beretning blev efter rosende ord fra Klaus Høm vedtaget med applaus.
3. Kassereren Helle Grodal redegjorde for hendes begrundelse om at træde ud af bestyrelsen,
hvorefter hun gennemgik regnskabet.
Regnskabet vedlagt.
Enkelte arrangementer blev ikke gennemført, ligesom foreningen fik flere tilskud end budgetteret.
Dette betød at regnskabet blev bedre en budgetteret og det blev godkendt uden spørgsmål eller
kommentarer.
4. Forslag til handlingsplan for 2018
- Ulrik Dalgas om træning og MS (er afviklet)
- Årsmøde (er afviklet)
- Arrangement på Holbæk Bibliotek
- International Sclerosedag
- Jazzaften
- ZOO – væk dyrene 9.juni 2018
- Sundhedsdag I Holbæk
- Holbæk Museum “The selskab”
- Bowling
- Julearrangement
- “Det sker hvor du er” Holbæk / Kalundborg / Odsherred
- “Kys Café”
Handlingsplanen blev godkendt uden bemærkninger
Formanden Susanne Modin opfordrede til at medlemmerne var mere end velkomne til at komme
med forslag til nye aktiviteter
5. Budget blev fremlagt sammen med regnskabet under punkt 5 og der var ingen bemærkninger
6. Der var ikke indkommet forslag.
7. Susanne Modin blev genvalgt for 2 år med applaus.
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Bent Andersen blev valgt for 1 år som kasserer
Ove Kjær meldte sig som bestyrelsesmedlem “på prøve”
8. Valg af suppleanter – der blev ikke valgt suppleanter.
9. Valg af Karsten Bech og Allan Mogensen - begge valgt for 1 år som revisorer.
10. Der var ingen bemærkninger under eventuelt.
Formanden afsluttede årsmødet med at takke for fremmødet og efter pause på 10 minutter kunne
Bente Røtting holde foredrag om livet som Socialrådgiver….

Referent
Peter Modin

