
Odense d. 7. februar 2019 
 

Endelige referat fra bestyrelsesmøde for Scleroseforeningens lokalafdeling NORDFYN 
tirsdag d. 29. januar 2018 kl. 18.30-21.00 

i Bolbro ÆldreCenter, Stadionvej 50, 5000 Odense V. 
 

Tema: Årsmødet og frivillige 
 

 
 

1. Mødedeltagelse 

✓ Mødedeltagelse: John, Anne-Lise, Helle, Steen, Anders, Tine, Jan, Kristina 
✓ Afbud: Martin, Anne 

 

2. Valg af ordstyrer 

✓ Jan valgt 
 

3. Godkendelse af dagsorden  

✓ Godkendt 
 

4. Orientering fra bestyrelsen (se vedhæftede bilag)  

 

✓ Formand 
o Der blev på dette bestyrelsesmøde vedtaget at vi i lokalafdeling NORDFYN, 

ønsker oprettelse af minimum 2 funktionsbestemte mailadresser. John og Helle 
kontakter de andre formænd i lokalafdelingerne for at forhøre ad om det er 
noget de andre lokalafdelinger ønsker. 

✓ Kasserer 
o Alt ser godt ud. 

✓ KOMMUNIKATIONSteamet 
o Der er stadig problemer med at folk ikke kan finde ud af NemTilmeld. Tine leder 

efter en how-to-video af tilmelding via NemTilmeld som kan ligges ud på 
Facebook. Klaus Ibsen Blok kontaktes med henblik på at lave en brugervenlig 
how-to-video, hvis ikke der findes en god en på nettet. 

o Helle skal tilføje Kristina til Scleroseforeningens Facebook web side 
 

5. Emner fra bestyrelsen til diskussion/beslutning 
 

 

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

 

✓ Hvem ønsker at deltage som repræsentant til ”En aften om scleroseforeningens tilbud” 
den 4.4. kl. 19-21.30? 

o Der skal gerne deltage en repræsentant fra UNGEteamet og en fra bestyrelsen. 
o Anders kontakter Anders Reitov omkring hvor mange der er tilmeldt. 
o Hvem fra bestyrelsen der skal repræsenteres på aftenen, træffes på næste 

bestyrelsesmøde. Anders og John stiller sig umiddelbart til rådighed. 
✓ UNGEteamets aktivitet ”Holdtræning i Go2fitness” er ændret fra 10.marts til 9.marts – 

dog samme tidspunkt. 
 

 



 

7. Opfølgning på emner fra sidste bestyrelsesmøde 

✓ Snak om NORDFYNs navn - Hvad gør og tænker vi om udfordringen? 
o Vi vedtager at vi gerne vil have ændret vores navn. ODENSE skal stå øverst 

med stort og Kerteminde og Nordfyns stående nedenunder med mindre skrift. 
o John kontakter Lars Nielsen omkring udkast på 2 logoer, som endeligt skal 

besluttes i bestyrelsen. 
o Beslutningen om hvorvidt vi får navneændring, skal ske fra Valby. Ændringen 

vil blive dem forelagt af vores formand John 
 

8. Årsmødet 
 

✓ Findes der rettelser til dokumentet ”Bestyrelsens beretning 2019” sendes de til John 
pr. mail hurtigst muligt (primo februar) så rettelserne kan komme med inden brevet 
udsendes til medlemmerne. 

o John sender dokumentet som word til hele bestyrelsen så det gør det nemmere 
at udpege rettelserne. 

✓ Der er fald i medlemstallet. Hvad gør vi for at gøre os mere synlig? 
✓ Har afdeling N det de skal bruge til at informere ny-diagnosticerede omkring 

foreningen og især vores lokalafdeling? 
o Forslag: kuverter pakkes med de forskellige foldere som kan udleveres til ny-

diagnosticerede. 
✓ Dianas død skal ikke nævnes i forbindelse med den nye aktivitetskalender, da vi 

alligevel skulle forny os på det område. 
✓ EVENTteamet: der har kun været deltagelse i 5 events i 2018. 
✓ MS-karavanen er en for spæd en idé til at skulle nævnes 
✓ Selve årsmødet 

o Underholdningen skrottes og rykkes til julefrokosten. Der vil i stedet være fokus 
emnet frivillige kræfter og hvor vi i lokalafdelingen vil hen fremadrettet. 

o Handlingsplanen skal nævnes. 
▪ Anders meddeler John hvad der sker i på UNGEfronten. 

o Flere indsamlere til husstandsindsamlingen. 
o Vi vil gerne have en dialog med medlemmerne, omkring hvad ønsker de af os 

som lokalafdeling?  
▪ John kontakter Anders Reitov (som er tovholder til vores årsmøde) 

omkring vores ønske med dette års årsmøde. 
o Der skal findes 3 frivillige til køkkenet – Anne snakker med Helle (Ove skal 

spørges). 
o Mad og drikke: 3 sandwiches pr mand – øl, vand og vin – Jan er ansvarlig. 

✓ Hvem er på valg? Der skal vælges 2 – 3 suppleanter 
o På valg 

▪ Anne-Lise Køie (Genopstiller som kasserer) 
▪ Helle Cornett Pedersen (Genopstiller) 
▪ Steen Ø. Andersen (Genopstiller) 

o Alle suppleanter er på valg hvert år: 
▪ Jan Forsström (Genopstiller) 
▪ Martin Dannevang (Genopstiller) 

o Ønsker at opstille: 
▪ Kristina Andersen 

 

9. Frivillige 

 

✓ Der skal oprettes en Frivilligaften 
✓ Der skal laves en ”jobbeskrivelse” så folk konkret kan se hvilke opgaver der skal 

løses. 
✓ Steen kontakter Anne med henblik på det at få gang i frivilliglisten, udarbejdelse af 

”jobbeskrivelse”, m.m. 
✓ Punktet ”Frivillige” rykkes til den 23.april sammen med emnet Aktiviteter. 

 



10. Næste møde  
 

✓ Dato: Tirsdag d. 26.marts kl 18.30 – 21.00 
✓ Tema: Konstituering 
✓ Mad: Tapas fra MENY – Jan ansvarlig for bestilling 

 
 

11. Evt.  
 

✓ GoGirl – event i Scleroseforeningen. Vær OBS på der evt kan komme materiale fra 
hovedkontoret som vi skal varetage. 

✓ Vi skal have fundet ud af hvad vores tilskudsmidler (23.000 kr) skal bruges på. Jan 
inddrages i beretningen af Anne-Lise. 

✓ Anders og hans kammerat John A deltager muligvis i et TV2 zulu program iført vores 
FUCK sclerose t-shirt som reklame og awareness for sclerose. 

 

 
 
Kristina Andersen 
Scleroseforeningens lokalafdeling NORDFYN 


