Scleroseforeningen

Lokalafdelingen for Nordsjælland Øst
Møde nr. 3 / 2018
Dato : 6. august 2018
Tid : kl. 16.30
Sted : Frivilligcenter Helsingør,
Kronborgvej 1 c,

Bestyrelsesmøde - referat
Mødedeltagere :

Deltager ikke

Laila Rohde Mortensen
Sune Lundberg
Ulla Løvind
Susanne Sønderga1 rd
Finn Jarnvig

(LRM)
(SL)
(UL)
(SS)
( FJ)

Formand
Kasserer
Sekretær ( referat)
Supleant
Organisationskonsulent

01. Fremtiden for bestyrelsen
Ad.01: Susanne Dahlberg er stoppet som bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen fortsætter med fire medlemmer
hvoraf Susanne Søndergaard fortsætter som suppleant og dermed ikke indtræder som bestyrelsesmedlem.
02. Nye koder
Ad.2: Sune har lavet nye koder til email og Onedrive efter Susannes udtrædelse .
03. DH medlem + "DH samling / erfarings udveksling"
Ad.3: SL arrangerer et møde hvor lokalforeningens repræsentanter i DH fra de fire kommuner kan mødes og
udveksle erfaringer. Det foreslås, at der fremover aftales et møde hver fjerde måned.
04. Udviklingsskema
Ad.4:.Bestyrelsen vil bruge udviklingsskemaet til at blive klogere på, om vi ser arbejdet i lokalafdelingen på
samme måde som medlemmerne og til eventuelt at åbne op for nye ideer til arrangementer.
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05. Butiksindsamling
Ad.05: Butiksindsamlingen i vores område har pt. indbragt kr 21.259 til forskning. Der mangler stadig at blive
optalt for Helsinge.
06. Brunch
Ad.06: Vi prøver at arrangere en brunch på Café Tower i Helsingør. Der arrangeres med hjælpere for de som
har svært ved at hente mad ved en buffet. Liste over buffetens valgmuligheder uddeles, så alle kan få oversigt
over hvilke retter der findes på buffeten. SL arbejder videre med arrangementet som afholdes en lørdag. Hvis
brunchen er en succes, skal den måske også afprøves i Hillerød.

07. Cafe Hillerød (booking)
Ad.07: LRM og SL har lavet aftale med DaleValle om, at vi får det samme bord hver gang. SL ringer før hver
Caféaften til DalleValle og giver besked om hvor mange der kommer. Bjarne og Marianne er tovholdere hvis
ingen fra bestyrelsen har mulighed for at deltage.
08. Indsamling september
Ad.08: LRM er indsamlingsleder for Helsingør og UL for Fredensborg. Der er også indsamlingsleder i
Snekkersten og Hillerød. Alle områder mangler indsamlere. Appel til medlemmerne medtages i næste
nyhedsbrev.

09. Foredrag + LIVE filmkoncert: EREMIT ØRKENVANDRING - ind og ud af sclerosens skygge
Ad.09: Vi har takket nej til arrangementet pa1 nuværende tidspunkt, men har muligheden til at
vende tilbage ved en senere anledning.
10. Økonomi
Ad.10: Vi har pt. kr 55.553 pa1 konto. Sommerfesten kostede lokalafdelingen kr 1200 og havde 23
tilmeldte.
11. Eventuelt
Ad.11:
a. Da vi kun er fire i bestyrelsen sendes der ved afbud til bestyrelsesmøder fremover besked til alle
bestyrelsesmedlemmer via SMS. UL udsender opdateret kontakt informationer til
bestyrelsesmedlemmerne.
b. LRM opdaterer velkomstrev til nye medlemmer i lokalafdelingen og sender det til ”godkendelse”
til de andre bestyrelsesmedlemmer.
c. Vi arbejder videre med et familiearrangement i Kokkedal Legeland. Helle kontaktes som
pa1 rørendekontakt sa1 hun kan deltage og evt. fa1 kontakt til flere pa1 rørende. UL arbejder videre med
arrangementet.
d. Julefrokost for medlemmerne afholdes i a1 r 27.11. Vi undersøger om julefrokost i a1 r kan afholdes
pa1 DalleValle i Hillerød. SL arbejder videre med arrangementet.
Mødet sluttede kl. 19.10
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