
Årsmøde 2014 / Scleroseforeningen, Lokalafdeling Nordvestsjælland/  Referent: Christina Bock 

1(2) 
 

 

REFERAT AF SCLEROSEFORENINGEN, NORDVESTSJÆLLAND’S ÅRSMØDE                    

DEN 6. FEBRUAR 2014. 

Årsmødet blev afholdt i ’Foreningshuset’ ved Tuse-Hallen, Tuse, efter at være 

blevet rykket fra Tuse Forsamlingshus; årsagen var, at Forsamlingshusets vært 

desværre havde foretaget en dobbeltbooking.     

Formand, Lise Hansen, åbnede Årsmødet med en varm velkomst til de i alt 44 

fremmødte årsmødedeltagere.            

 

Punkt 1  Scleroseforeningens organisationskonsulent, Michelle Charlton, blev valgt som      

dirigent af forsamlingen og konstaterede, at mødet var rettidigt indkaldt.   

Punkt 2   Lokalafdelingsbestyrelsens beretning for det forløbne år blev fremlagt af 

formanden og godkendt efterfølgende af årsmødedeltagerne.        

Punkt 3  Årsregnskabet for 2013 blev fremlagt af kasserer Susanne Rudolph og godkendt af 

forsamlingen.         

 

Punkt 4  Formanden bad deltagerne gennemlæse forslaget til handlingsplan for 2014,  der  

lå ved hver kuvert  - og siden melde ud med eventuelle indsigelser.  

En mødedeltager undrede sig over bestyrelsens beslutning om ikke at deltage i 

Sundhedsdage i 2014; bestyrelsen tager kommentaren til efterretning. 

        Handlingsplanen blev efterfølgende godkendt af forsamlingen.  

 

Punkt 5 Kassereren fremlagde budgettet for 2014.  En årsmødedeltager udtrykte undren 

over en difference på omtrent 4000,- mellem årsregnskabets slutresultat og 

beholdningen i 2014’s fremlagte budget.  Kassereren ville undersøge sagen 

nærmere og vedlægge svaret som note til årsmødereferatet*.    

Budgettet blev godkendt af  deltagerne.  

 

Punkt 6 Der var ikke indløbet nogen forslag til årsmøde-dagsordenen.   

 

 Punkt 7        Formand Lise Hansen var villig til genvalg for to år og blev valgt af forsamlingen. 

 

De tre bestyrelsesmedlemmer Kirsten Wejlemann, Jens Andersen og Janne 

Jørgensen var valgt for et år; ingen af disse ønskede at genopstille, og der skulle 

således vælges tre nye til bestyrelsesposter for de kommende to år.  Som 

kandidater til de tre bestyrelsesposter stillede Birgitte Christensen, Charlotte 

Vejlgaard og Susanne Modin op og blev alle valgt for to år.  
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Punkt 8 Ungekontakt Marianne Henriksen stillede blev valgt som suppleant. 

 

Punkt 9  De to eksterne revisorer Karsten Bech og Allan Mogensen var villige til genvalg og 

blev begge valgt af forsamlingen.  

 

Punkt 10  Michelle Charlton orienterede de fremmødte om dette års valg til 

Scleroseforeningens hovedbestyrelse i november. Michelle tilbød desuden at 

besvare spørgsmål desangående efter Årsmødet.  Alternativt, oplyste Michelle, har   

interesserede medlemmer mulighed for kontakte Lokalafdelingens formand, Lise 

Hansen. Lises kontaktoplysninger findes på Lokalafdelingens hjemmeside, 

www.scleroseforeningen.dk/nvsj    

 

Punkt 11    Der var intet til punktet 

 

Dirigenten takkede slutteligt for god ro og orden ved Årsmøde 2014. 

 

 

Efter Årsmødet blev tre korte oplæg holdt, med efterfølgende opstilling ved tre separate borde 

til besvarelse af medlemmernes potentielle, personlige spørgsmål. 

De tre gæster var direktør for Sclerosehospitalerne i Ry og Haslev, Britta  Løvendal, neurolog 

ved Sclerosehospitalet i Haslev, Finn Boesen samt socialrådgiver i Scleroseforeningen, Annette 

Køhler. 

  

*note til punkt 5: Kassereren havde, på Årsmødet, ikke talt kassebeholdningen på ca. 4000,- 

med i budget-beløbet; desuden skal medregnes et mindre afkast fra banken.  .                                            
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