
Referat af Årsmøde/generalforsamling 

Torsdag den 27. maj 21 kl. 18.00 

 

Dagsorden: 

 

1. valg af dirigent – Anders Retov Scleroseforeningen Valby 

 

2. formandens beretning – Alice Dolleris 

medlemstallet i vores lokalforening Faaborg-Midtfyn & Nyborg er faldet fra 

408 til 389, 193 medl. med sclerose og 196 uden. 

Pga. Covid 19 er rigtig mange af vores arrangementer blevet aflyst i 2020, 

men vi lov til at besøge den Japanske Have med spisning, en rigtig god dag. I 

september var den landsindsamling, hvor der blev indsamlet 5,2 mill. kr. 

Vi nåede også to biografture i Korinth Bio. 

Ungegruppen i Nyborg (alder <40 år) mødes 1 x mdr. onsdag – hvor der en 

god snak på møderne, alle er velkomne til at deltage. 

Der blev afholdt et virtuelt møde med neurologerne – der blev talt om, at 

der er ingen venteliste på N5, hvad nyt på medicinlisten, og hvad der ellers 

rør sig på OUH. 

Sommertur til Lego House aflyst, kommer med på programmet, men først til 

næste år. Bestyrelsen har holdt møder, drøftet hvad kan sættes på 

programmet. 

Formanden sluttede med at takke Claus og Lillian for deres store indsats i 

bestyrelsen gennem mange år. Også tak til resten af bestyrelsen og 

pårørende. 

Nordfyn (Odense), Vestfyn, Sydfyn og Faaborg-Midtfyn afholder foredrag 

med Hans Pilgaard 21. juli – der er tilmelding 14. juni. Det holdes i Gislev 

Rejsers lokaler ved Lombjergevej Ringe.  

Formandens beretning godkendt med klap!! 



3. Fremlæggelse af regnskab / budget ved kasserer Jytte Stampe Mikkelsen – 

det var mailet ud til alle deltagere. Godkendt med klap!! 

 

4. Der var ingen forslag. 

 

5. Valg af bestyrelse: 

Formand Alice Dolleris – ikke på valg. 

Kasserer Jytte Stampe Mikkelsen blev genvalgt.  

Bestyrelsesmedlemmer Søren Martinussen – Kim Thomsen – Sanne Uhre 

ikke på valg. 

Claus og Lillian Hansen trådte ud af bestyrelsen. 

Suppleanter blev Jann Schärfe genvalgt.  

Lisbeth Hansen blev genvalgt som lokalpolitisk ansvarlig. 

Mary Andersen blev genvalgt som revisor.  

 

6. Eventuelt: 

Søren Martinussen orienterede om DGI smart-training hos Midtfyns 

fysioterapi – der blev uddelt brochurer. 

 

Anders Retov takkede for god ro og orden       


