
Scleroseforeningen 

                           Lokalafdelingen for Nordsjælland Øst
Møde nr. 4/ 2022
Dato   :     24. oktober 2022

     Tid      :    kl. 17.00
Sted    :    Frivilligcenter Helsingør, 
Kronborgvej 1 c, 3000 Helsingør

                
                           

             

Bestyrelsesmøde - referat 

Mødedeltagere : Laila Rohde Mortensen                          (LRM) Formand
Sune Lundberg (SL) Kasserer           
Ulla Løvind         (UL) Sekretær ( referat)
Susanne Søndergaard (SS) Bestyrelsesmedlem

(deltager ikke)         Anne Frøkiær Organisationskonsulent.

Dagsorden  

01. Årsmøde

Ad.01:A3 rsmødet planlægges til afholdelse tirsdag den 7. marts 2023 kl. 18.00. 
Sune sørger for lokale.

02. Bestyrelsesmøder 

Ad.02: Kommende bestyrelsesmøde bliver 13. februar 2023. og konstituerende besty-
relsesmøde afholdes den 3. april 2023
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03.  Regionsmøde

Ad.03: Regionsmødet var meget en gentagelse af punkter fra tidligere møder. Vi skal som 
lokalafdeling skaffe flere frivillige. Anders vil i nærmeste fremtid komme med ideer og 
forslag til hvordan vi lykkedes med det. Der arbejdes pa8  at finde en foredragsholder som 
kan give inspiration til hvordan vi griber det an. 

04.   PRO oplæg

Ad.04:  Patient Relaterende Oplysninger (PRO-oplæg)
Laila sender den modtagne information hun har modtaget til alle i bestyrelsen.

05.   Indsamlingsleder Helsingør/Snekkersten 

Ad.05: Laila stopper som indsamlingsleder for Helsingør i forbindelse med  landsindsam-
lingen, men fortsætter som omra8deleder for Nordsjælland øst.

Da det har vist sig , at der er rigtig mange af foreningens medlemmer der ikke er klar over 
at landsindsamlingen eksisterer, vil vi overveje om der evt. skal sendes info om denne via 
medlemssystemet i forbindelse med næste a8rs indsamling.

06.   Evaluering af brugen af Cafe Kaiser Helsingør

Ad.06:  Efter en vellykket Cafe-aften pa8  Cafe Kaiser med 35 deltagere (heraf 18 nye), hvor 
ingen havde kommentarer til lokaliteterne, konstaterer vi at Cafe Kaiser  er velegnet til 
fremtidige arrangementer. Eneste minus var at stegt flæsk ad libitum ikke forekom at 
være ad libitum.
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07.    Tekster om cafe 

Ad.07: Sa8  vidt det kan lade sig gøre vil vi lade den inspirerende tekst fremga8  først og
de mere praktiske informationer om tid, sted og tilmeldinger sidst i opslaget.

08.   Foredrag Anne Sofie Espersen og  Nickolai Damgaard

Ad.08: Foredrag med Anne Sofie Espersen og Nickolai Damgaard ville koste lokalafde-
lingen kr 16.000 plus udgifter til transport. 
Vi vælger at sige nej tak til foredraget da vores medlemmer hver gang vi omtaler disse 
foredrag, stiller sig undrende over, at de skal høre om livet med MS, na8r de selv lever det 
liv. 

09.   Julefrokost

Ad.09: Julefrokost for medlemmerne vil blive afholdt i forbindelse med Cafe-aften torsdag 
den 1. december pa8  Cafe Kaiser i Helsingør. Julefrokosten vil være med julebuffet.

10.   Bowling

Ad.10: Vi genoptager arrangementet med nyta8rsbowling.  Arrangementet vil blive afholdt 
pa8  Slotsbowl i Hillerød søndag den 8. januar kl. 10.00.  Vi starter med en times bowling el-
ler Ludo for dem der ikke vil bowle og spiser derefter brunch.

  Cafe-aften den 5.januar aflyses for ikke af afholde arrangementer med fa8  
dages mellemrum .

11.   Økonomi
Ad.11a: Underskrift af bilag
Bilagene blev underskrevet .
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Ad.11b:  Økonomi
Siden sidste bestyrelsesmøde har vi haft udgifter til cafe-aften den 4. august pa8  kr. 153. 
“Skamstegt gris eller flyvefisk” kostede lokaldelingen kr 2.843 “Keld og Hilda” blev aflyst 
pa8  grund af strømsvigt og “Okker, gokker…..”  medførte en udgift pa8  kr. 141.
Indesta8ende saldo i banken er d.d. kr 62.191

12.   Eventuelt
Ad.12: Cafe aften i Hillerød vil i 2023 blive afholdt 17. Januar, 21. Marts, 16. Maj, 18. Juli, 
19. September og 21. November . Indtil videre afholdes cafe’ erne pa8  Cafe  Kaiser i Slotsar-
kaderne.

Mødet sluttede kl 19.00 og næste bestyrelsesmøde afholdes 13. februar.
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