
                                                                                                                  Odense d.1/2. 2017 
 

Referat af bestyrelsesmøde for Scleroseforeningens lokalafdeling NORDFYN 
tirsdag d. 31. januar 2017 kl. 18.30-21.00  

i Bolbro ÆldreCenter, Stadionvej 50, 5000 Odense V.  
 

Tema: Årsmøde 2017 
 

 
 
 

Hermed fremsendes forslag til dagsorden til bestyrelsesmøde i NORDFYN. 
 
Ansvar for :Kaffe, te: Jan/Steen 
 Kage:      Anne-Lise 
 

% Afbud SKALmeddeles John (mobil: 2179 5147 eller mail:jobola@mail.dk). 
 

 Sagsfremstilling og kommentarer Info/beslut-
ning 

Ansvarlig Kommentarer 

1. Mødedeltagelse  
 

Info John  
Afbud: Morten, 
Vivi og Anders 
og Rikke 

2. Valg af ordstyrer 
 

Bes John Jan  

3. Godkendelse af dagsorden  
 

Bes Alle Ok til 
dagsordnen  

4. Orientering fra bestyrelsen (se 
vedhæftede bilag) herunder 
opklarende spørgsmål til disse 
 Formand 
 EVENTteamet 
 FRIVILLIGteamet 
 AVteamet 
 FONDteamet 
 FYNteamet 

 

Info  Ingen 
bemærkninger 
til punkt 4 

5. Emner fra bestyrelsen til 
diskussion/beslutning 
 FRIVILLIGteam: Ønsker 

godkendelse af oprettelse af en 
FB-gruppe til de frivillige 

 FRIVILLIGteam: Ønsker at få en 
eller flere personer i teamet, da 
der klart er behov for øget 
aktivitet – har I forslag? 
 

Bes  
 
Vivi 
 
 
Vivi 
 
 
 
 

 
 
Ok for 
oprettelse af FB 
gruppe. 
Udsættes til 
næste BES 
møde, da der 
var tvivl om det 
var til temaet 



 
 

 Vivi har udarbejdet skabelon til 
møde indkaldelse(forslag 
vedhæftet) 

 Teams begrebet (forslag 
vedhæftet) 

 NORDFYNs vision og 
pejlemærker(forslag vedhæftet). 
 
 
 

 Evaluering af bestyrelsesseminar 
på Hotel Scandic 
 

 
 
Vivi/John 
 
 
John 
 
John 
 
 
 
 
Alle 

eller hjælpere  
 
Skabelon 
godkendt    
 
Godkendt  
 
Vision 
dokumentet 
skal være et 
arbejdsdokume
nt fremover.  
Var godt og bør 
følges op 
næste år.  
Der skal ses på 
længden af 
seminaret og 
tages hensyn til 
deltagernes 
formåen. 
   

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

indskud fra scleroseforeningen? 
Hvis ja skal vi som lokalafdeling 
også give et bidrag? 

 

Bes 
 
 
 
 

 
 
 
 
Vivi (John) 

 
 
 
 
Vivi orienterer 
løbende 
omkring antal. 
Med baggrund i 
evt. 
efterbetaling 
eller 
tilbagebetaling.   
Kristina H. er 
backup til Vivi 
 

7. Opfølgning på emner fra sidste 
bestyrelsesmøde 

 

Bes  
 
 

Karen Gert, 
medlem af 
lokalafdelings-
udvalget 
kontaktes af 
John for at 
deltage i en af 
vore 
bestyrelsesmød
er.  

8. Tema: Årsmøde 2017 
Vedhæftning af  
Forslag til bestyrelses beretning 
Forslag (PowerPoint) til dagsorden? 
 
 Orientering på hjemmeside og 

Facebook? 
 Hvem underholder om hvad? 

Skal Johns PC bruges og skal 

Bes John 
 
 
 
 
 
 
Vivi aftale 
Jan 

Godkendt  
 
 
 
 
 
 
 
 



dataviewer og WiFi bruges? 
 Hvem søger genvalg? 
 Hvem prikkes? 
 Hvem inviterer? 

 
 

 Hvem sørger forkøb af 
sandwich? 
 

 Hvordan gør vi præsentationen 
af handleplanen mere 
spændende? Var det ikke en ide 
at teamledere tog ordet? Så ville 
alle have et medejerskab af 
handleplanen. 

 
 
 

 Hvornår er deadline for 
færdiggørelse af PowerPoints? 

 Hvem udarbejder et tidsskema? 
 

Knudsen 
Cykelner-
ven 
 
 
 
 

 
 
 
John og Vivi aft.  
John sender  
indkaldelse ud. 
Jan bestiller til 
årsmødet  
 
John beder 
eventuelt, de 
enkelte teams 
om en kort 
komentar i 
forbindelse med 
hans 
fremlæggelse 
på årsmødet  
max 2 min   
 
Tidsplan for 
fremlæggelse 
af de enkelte 
punkter udarb. 
Af John og Vivi 
Anne Lise 
afleverer 
regentskab og 
budget til John  

9 Næste møde 
 
Dato: 11. april 2017 hos John 
Tema: Konstituering 
Te kaffe ansvarlig: John 
Kageansvarlig: John 
Referat: Steen skriver referat 

Bes  
 
 

NY DATO 4/4. 
Kl. 18.00 
I Bolbro   
Jan bestiller 
maden og 
Kristina og 
Steen møder 
en time før og 
dækker op til 
”festen” 

10. Evt.  
 

Anne Lise  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jan  

 
 

Det blev 
besluttet at de 
enkelte teams 
aktiviteter i kr. 
skal indberettes 
på nyt skema til 
A.L. Skemaet 
vil i ligge i Drob 
boxen.  
 
Jan har mobilen 
til MOBIL PAY  

 
Sup. Sekretær: Steen Andersen  
 
John Boldreel Larsen 
Scleroseforeningens lokalafdeling NORDFYN/formand 


