
Lokalafdeling Aarhus/Favrskov/Skanderborg 
Referent : Trine 

  

Punkt

  
Referat 

 Velkomst og præsentation af lokalafdelingernes nye struktur

Mikael Freund fortalte 

Årsmødet 30/3. 2022
1 Valg af dirigent.

Mikael Freund blev valgt. 
Mikael konstaterede at mødet var lovligt indvarslet.

2 Godkendelse af lokalafdelingsbestyrelsens beretning for det forløbne 
år. 

For beretning se billag Å1 
- Beretningen blev godkendt

3 Godkendelse af regnskab. 

For regnskab se bilag Å2  
– Regnskabet blev godkendt 
Der var en mindre debat om antallet af deltagere på arrangementerne, men 
det havde ingen betydning for godkendelse af regnskabet

4 Lokalafdelingens bestyrelsens forslag til handlingsplan

Afgående bestyrelse anbefalede at ny bestyrelse følger den gennerelle 
handleplan fra Scleroseforeningen - Dette blev godkendt

5 Godkendelse af budget. 

Da bestyrelsen er afgående,  så er det op til ny bestyrelse at få lavet et 
budget.

6 Indkomne forslag (skal være formanden i hænde senest 1 uge før 
årsmødet). 

Der var ingen forslag
7 
8 
9 

10 
11

Valg af Fomand og2-3 bestyrelsesmedlemmer i lige år.  
Valg af kasserer og 1-2 bestyrelsesmedlemmer i ulige år.  
Valg af suppleanter samt udpegning af medlemmer til arbejdsgrupper.  
Suppleanter vælges for et år af gangen. 
Valg af revisor
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11
Der var ingen formandskandidat 
Kenneth Krogh Kejlberg og Habon Mohamud ville gerne i bestyrelsen 
Der er stadig ingen kasserer og derfor overgår regnskabet til sekretariatet. 
Følgende tilmeldte sig arbejdsgruppen: 
Aktiviteter: 
Kathrine Vincentsen, Anette Abildgaard (også indsamlingsleder), Mine 
Surballe og Svend Erik 
Indsamling/Event 
Kenneth Krogh Kejlberg og Henrik Juul-Dam, samt Helle Boel 
(Indsamlingsområde leder) jvf aftale med Mikael Freund. 
Mikael indkalder til snarligt møde for at aftale den videre færd i foreningen 
med disse personer.

I lige år: Information om opstilling og procedure til valg af  
 regionsrepræsentant i lokalafdelingsudvalget, HB og udvalg.

Dette punkt blev ikke taget op

Eventuelt.

Frivillig prisen: 
Årets frivilligpris 2021 
Går til en “gammel” frivillig.  
En som i år har gjort en indsats ud over det sædvanlige og som er gået rigtig 
langt for os i et hverv vi ikke selv kunne bestride. 
Ved sidste årsmøde sagde han “farvel og tak” og nu var tiden moden til pension, 
men da det hele brændte på for os og ingen andre kunne finde ud af sagerne, 
så blev han med godt stort press, skohorn og smiger lokket til hjælp. 
 
TAK til Stig Kossmann for stor hjælp med dette års regnskab og fordi netop du 
stod op for os da det var nødvendigt. 
 
Trine informerede om Alle Ka’no invitationen fra Silkeborg, samt at der er fys 
studerende der mangler “kaniner” til balance træning. 
Kathrine informerede om Ballroom fitness via vederlagsfri fys og et tilbud om 
klatring i Silkeborg. 
 
Mikael takkede bestyrelsen og Trine for arbejdet. 
 
Trine takkede Mikael for hvervet som dirigent - det gjorde han godt. 
 
TAK for i aften :)
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Bilag A1) Beretning 2022 

Jeg troede at mit første år som formand skulle give mig det største hovedbrud i forhold til at 
lave en årsberetning, men jeg syntes faktisk at det er sværere i år. 
1 fordi jeg skal fortælle at vi stort set ikke har lavet en disse i det forgangne år 
2 fordi jeg skal sige farvel til jer da jeg er flyttet ud af området. 
 
Nå men tilbage til 1! 
Når jeg siger at vi ikke har lavet en disse, så er det ikke helt rigtig, men det føltes bare sådan 
fordi Corona’en har spændt ben for os. 
Der har været et par bestyrelsesmøder og der har været nogle arrangementer. 
 
Vi var faktisk så heldige at vi blev kontaktet af et firma der hedder TrinTrin som havde 
opsnuset at Slots og Kulturstyrelsen havde nogle penge at uddele til at fremme samværet 
og modvirke ensomhed efter Corona. 
De hjalp os med en ansøgning på 100.000, som vi fik tildelt og det betød at vi under 
TrinTrins facilitering kunne lave 3 arrangementer med kulturel wellness, så både Aarhus, 
Favrskov og Skanderborg blev tilgodeset. 

Vores Grupper, Herreklubben, MS kvinder og ungegruppen har også formået at mødes på 
trods. 
 
Coronaen har desværre også gjort at den bestyrelse som blev sat ved sidste årsmøde aldrig 
rigtig er kommet i gang med arbejdet, så derfor vil dagsordenen i dag også til forveksling 
minde om dagsordenen fra sidste år. 
Det betyder også at motivationen for at lave frivilligt arbejde ikke har været nem at 
opretholde.  
 
Vi har desværre heller ikke lykkedes med at finde en Kasserer til lokalafdelingen, så med 
hjælp fra Mikaels vikar (Annette Irma) så fik vi overtalt Stig til at lave regnskabet for i år, 
mere eller mindre i samarbejde med Økonomi medarbejderen fra Scleroseforeningen 
TAK til Stig. 
 
Så til den anden og mere personlige del af min taletid: 
Kim og jeg er i oktober sidste år, flyttet ud af vores lokalafdelings område og derfor betyder 
det at jeg flytter mit frivillige arbejde med mig til Silkeborg.. 
Det har så også betydet at jeg har trukket mig væk fra bestyrelsesarbejdet, for at give plads 
til at nye kræfter kan komme ind og ikke behøver at høre på mit  “vi plejer at”… 
Jeg håber så inderligt at der er nogen der står på spring til at tage over :) 
 
Jeg kommer ikke til at slippe ønsket om at gøre en forskel for Scleroseforeningen, nu gør jeg 
det bare her hvor vi er flyttet hen. 
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Bilag A2) Regnskab 
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