
 

Møde (nr.) 91 

 

Dagsorden til bestyrelsesmøde i 

Lokalafdelingen Midtfyn tirsdag d. 22-03-2022 kl. 15.00 

mødet afholdt hos Jann S. 

                                                                        

 

Tilstede: Alice, Søren, Jytte, Kim, Jann og Sanne 

 

Afbud: 

             

 

Punkter og kommentarer 

 

 

Beslutninger 

 

1. Valg af ordstyrer. 

   Forslag: Søren Martinussen 

 

 

 Søren valgt 

2.Godkendelse af dagsorden 

2. Godkendelse af sidste mødereferat. 

 

Godkendt 

Godkendt 

3. Nyt fra formanden. 

 

Orientering. om evt. nyt fra Scleroseforeningen. 

  

 

Bestyrelsesposter fordelt, forsætter som hidtil, 

snak om opgaver skal fordeles, tager det hen 

ad vejen. 

Årsmødet gik fint. 

Alice været til møde i Viggo Sørensen 

Fonden, scleroseramte på Fyn kan søge, ca. 

2000,- kun 21 ansøgere. 

Alice valgt ind i lokalafdelingens 

udvalgsmøde, deltager til næste møde. 

5. april i Huset Middelfart, politisk ansvarlige, 

hvordan får man kontakt med lokalpolitikerne 

Alice og Lisbeth deltager. 

Rap om Kap andelsbeviser/lodsedler skal 

sælges, når de kommer. Måske på Torvet 

Ringe sammen med Rotary. 

 

4. Nyt fra Kasserer. 

 

     

   

  

 

Betalt kontingent til foreningshuset Guldhøj 

Årsmøde Sognegården kr. 6028,- 

Modtaget 9677,- kr. fra Scleroseforeningen 

 5. Aktiviteter forår 2022. 

  Smart Træning d. 6/4 kl.18.00 i Ringe 

  Fælles Arrangement med Jesper Volmer d.26/4 kl.19.00 i 

Bolbro Kulturhus Odense. 

You Go rykkes til d. 30/4 kl. 9.30 Start Guldhøj. 

Sommertur Fåborg-Korinth veteran bane. Kim undersøger 

med adgangsforholdene? 

11 tilmeldte til Smart Træning den 6. april, 

bestyrelsen deltager. 

Fællesarrangement med Jesper Vollmer, 

opslået på scleroseforeningens hjemmeside, 

opgave til arrangementet er at sætte stole op 

og ned.  



    

  
Sanne sender opslag til Mary / sendes ud til 

maillisten. (er sendt i dag 22.) 

Sanne arbejder på tekst om GW- mc 

deltagelse i You go arrangement 30. april 

Sommertur Veteranbanen Faab.-Korinth Kim 

undersøger dato / mad m.m. 

 

6. lørdag d.2/7 Cykelnerven Tour de France i 

Nyborg.?? 

 Lørdag d. 11/6 Tour de Storebælt Motionscykelløb??   

 

 

7. Søren har talt med Ringe Bio, har oplæg   

      Med. 

   

  

                          

 Lokalafd. kommer ikke, Nyborg ”lukket” 

 

Jann undersøger om Cykelnerven har en stand 

i Nyborg, scleroseforeningen deltager ikke, 

det er ikke vores regi. 

 

Mogens Bæk ringet fra Korinth Bio, vil gerne 

lave et samarbejde. Søren følger op. 

Alice forslag: 2 x 2 billetter til halvpris til 

Ringe, Nyborg og Korinth Bio årligt. 

8.  Breve ud til nye. 

       

 

    

 

 Udarbejder et ”velkomstbrev”  

Lægger hovederne i blød, sender tekst, 

indhold til Jann, der vil lave et udkast.    

9. Tilmelding Nem Tilmelding. Rettes til – så det bliver lettere at manøvre i. 

10.   

      Politisk ansvarlig  

      Orientering v. Lisbeth hvis nyt kan      

       Sendes på mail. 

 

Intet nyt 

11.    

      Ungekontakten 

      Orientering v. Louisa hvis nyt kan sendes 

      På mail. 

Intet nyt  

Vil gerne med til bestyrelsesmøde på et 

tidspunkt, tirsdage kl. 15 passer Louisa godt. 

 11.  

       EVT 

 

 

 

Fremadrettet bliver bestyrelsesmøder afholdt 

på Guldhøj – tirsdage kl. 15.00 

12.  

 

 Næste møde 

 

 

Næste møde bliver onsdag den 27. april 

På Guldhøj kl. 14.00 

 


