
Scleroseforeningen 

                           Lokalafdelingen for Nordsjælland Øst
Møde nr. 1/ 2021
Dato   :    21. Juni  2021

     Tid      :    kl. 16.30
Sted    :    Frivilligcenter Helsingør, 
Kronborgvej 1 c, 3000 Helsingør

                
                           

             

Bestyrelsesmøde – referat

Mødedeltagere : Laila Rohde Mortensen                          (LRM) Formand
Sune Lundberg (SL) Kasserer           
Ulla Løvind         (UL) Sekretær ( referat)
Susanne Søndergaard (SS) Bestyrelsesmedlem

Afbud Vibeke Pagh (VP) Suppleant

Deltager ikke    Anne Frøkiær Organisationskonsulent.

Dagsorden :
( der pa7 regnes spisning kl 18.00 )

 
01.   Konstituering af bestyrelsen
Ad. 01. Bestyrelsen blev konstitueret. Der kommer ny struktur fra lokalafdelingsudvalget. Vi skal i 
fremtiden arbejde efter denne nye struktur. Der afholdes derfor et møde med Anne Frøkjær, hvor 
bestyrelsen vil blive sat ind i den nye arbejdsform.

02.  Underskrivelse af forretningsorden                                                                                                        
Ad. 02. Foreningens forretningsorden blev underskrevet af bestyrelsen.

03. Fastsættelse af datoer for bestyrelsesmøder
Ad.03.  Fremtidige møder blev fastsat til 6. September og 15. November 2021. Møderne afholdes i 
Frivilligcenter, Helsingør kl 16.30. Sune booker lokale.
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04. Regionsmøde
Ad.04.  Regionsmøde afholdes 1. og 2. Oktober i Grena7  og denne gang kombineret med 
formandsmødet Laila og Sussanne deltager. Laila undersøger om Vibeke deltager.

05. Frivillighedsbeviser
Ad.05.  Bestyrelsesmedlemmer og DH-medlemmer har modtaget frivilligheds bevis fra foreningen, 
som tak for indsatsen. Hvem skal ellers have et frivillighedsbevis. Ulla opbevarer beviserne og 
sender dem ud som julekort til bl.a. dem som er med til indsamlingerne.

06. Femtidige arrangementer
Ad.06.
a.   DalleValle er lukket, vi prøver at arrangere næste Cafeaften i Hillerød pa7  Cafe Kaiser i 
Slotsarkaderne. Cafe i Hillerød er tredje tirsdag i ulige ma7neder. Næste Cafeaften bliver den 21. 
September da vi ikke finder det hensigtsmæssig at starte ny Cafe midt i ferien. Bliver det vellykket 
vil næste cafeaften være den 16. November.
b.   Cafeaften i Espergærde i september afholdes som sensommerfest. Sune undersøger muligheden 
for at afholde sensommerfesten pa7  Cafe Nissen evt. med “Flæsk eller Fisk”
c.    Foredrag med sexolog prøver vi at arrangere i februar 2022. Sune undersøger videre.
d.   Anne Sofie Espersen har tilbudt at holde et foredrag om sine erfaringer med at fa7  diagnosen MS. 
Foredraget vil fortrinsvis henvende sig til nydiagnosticerede og vil koste lokalafdelingen kr. 10.000 
+ transport. Vi overvejer tilbuddet.

07. Evaluering
Ad.07
a.  CoronaPizzaParty                                                                                                                                                  
Der var 18 deltagere heraf to nye.  En vellykket aften med god stemning.
b.  Foredrag ”Kom op af stolen” med Franciska                                                                                               
Godt formidlet foredrag med gode pointer, positivt og inspirerende. Der var 11 deltagere.

08 økonomi
Ad.08. Vi har haft udgifter til a7 rsmødet med kr. 693 og CoronaPizzaParty kostede kr. 1.747 til Pizza 
og varme drikke.
Afdelingens kassebeholdning er kr. 105.671 som inkluderer §18 midler fra Hillerød pa7  kr. 5.500 
§18 midler fra Helsingør med kr. 20.000 samt midler fra DH til afholdelse af kursus “vil du have 
mere indflydelse i din kommune” med kr. 35.000.

09. Eventuelt
Ad.09.
a.  Sune deltager i et projekt i samarbejde med frivillighedscenteret om at lave 
foredrag/arrangementer for pa7 rørende sammen med andre foreninger.
b.  Vi overvejer at “anskaffe” en Instagramprofil i lokalafdelingen.

Mødet sluttet  Kl.19.00

Næste bestyrelsesmøde er den 6. september
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