
Odense d. 25. april 2019 
 

Endelige referat fra bestyrelsesmøde for Scleroseforeningens lokalafdeling ODENSE 
tirsdag d. 26. marts 2019 kl. 18.30-21.00 

i Bolbro ÆldreCenter, Stadionvej 50, 5000 Odense V. 
 

Tema: Konstituering 
 

 
 

1. Mødedeltagelse 

✓ Mødedeltagelse: John, Anne-Lise, Steen, Anders, Anne, Jan, Kristina, Martin, Helle 
✓ Afbud: Tine 

 

2. Valg af ordstyrer 

✓ Jan 
 

3. Godkendelse af dagsorden  

✓ Rettelse til overskriften på punkt 5: 2018 rettet til 2019 
 
  

4. Orientering fra bestyrelsen (se vedhæftede bilag)  

 
✓ Kasserer 

o Bankskifte til Danske Bank er så småt på plads. 
✓ Sekretær 

o Oprettelse af mailadresser: Der oprettes en event mail. Anne er ansvarlig for at 
oprette og varetage denne. Denne mail bruges til de større events; 
butiksindsamling, husstandsindsamling, o.lign. 

▪ Der er hermed kommet nye mailadresser til: 
Formand: formand-okn@outlook.dk 
Kasserer: kasserer-okn@outlook.dk 
Næstformand: nastformand-okn@outlook.dk 
Sekretær: sekretar-okn@outlook.dk 
EVENTteamet: event.okn@gmail.com 

o Julefrokosttilbud: Helle finder ud af om der hos Frederik den 6. hotel kan 
skæres ned på udvalget af maden og om prisen pr person kan sættes ned. 
Vi ønsker at afholde julefrokosten en lørdag middag. 

o Strategimøde madtilbud: besluttes på andet bestyrelsesmøde. 
✓ KOMMUNIKATIONSteamet 

o Aktivitetsdokument godkendt 
▪ De første 8 punkter er obligatoriske, da de skal bruges hos Tryk og Print. 

De efterfølgende punker er til NemTilmeld. 
✓ EVENT- og FRIVILLIGteamet 

o Anne kører indsamlingsbøtterne ud til Rema1000 butikkerne i næste uge. 
o Der skal findes en dato for at afholde et arrangement for de frivillige. Herunder 

skal der findes underholdning. Anne er ansvarlig. 
✓ AVteamet 

o Lars Nielsen stopper som grafiker. Anders undersøger om Syddansk 
Universitet kan varetage opgaven – dette er gratis, men vil blive varetaget af 
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forskellige personer. Kender man nogen der kan varetage opgaven er man 
velkommen til at byde ind. 

 
 

5. Tema: Konstituering 2019 

✓ Helle skriver til Anders Reitov ang. brug af dropbox i lokalafdelingen. 
✓ Tine skal til næste møde underskrive forretningsorden. 

 

6. Emner fra bestyrelsen til diskussion/beslutning 

✓ Evaluering af Årsmødet 2019: 
o Positiv oplevelse – både med underholdningen og kommunikationen ud til 

vores medlemmer: husstandsindsamlingen, forslag til julefrokost. 
 

7. Kort opsummering af status på ODENSEs kommende aktiviteter, hvis der er ændringer i 
forhold til det besluttede. 

✓ FUCK sclerose t-shirten må ikke længere sælges via NemTilmeld inde ved vores 
aktivitetskalender. 

 

8. Opfølgning på emner fra sidste bestyrelsesmøde 

✓ Anders skal kontakte Anders Reitov ang. dagsordenen og deltagerantal for ’en aften 
om vores tilbud’ den 4.april. Anders og Kristina deltager som bestyrelsesmedlemmer. 
 

 

9. Næste møde 

 
✓ Dato: Tirsdag d. 23.april kl 18.30 – 21.00 
✓ Tema: Aktivitetskalender 2.halvår 
✓ Kageansvarlig: Anne 

 

10. Evt. 

✓ Helle kontakter Pistoria Kageløb i Fraugde om, at vi ikke deltager med en infostander 
pga. manglende toiletforhold. 

 
 
 
Kristina Andersen 
Sekretær 
Scleroseforeningens lokalafdeling NORDFYN 


