Lokalafdeling MIDTFYN

Årsmøde 7. Marts 2019

Årsberetning
Scleroseforeningen

Antallet af medlemmer og bidragsydere
Vi havde pr. 31.12.2018 184 medlemmer med sclerose og 224 medlemmer uden.
Alle bidrag er fradragsberettiget og indberettes automatisk til SKAT, når
sekretariatet kender dit CPR-nummer.
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Året, der gik:

Der har igen i 2018 været afholdt Rap om Kap i Odense – arrangementet, gav et fint
overskud. Der har også været afholdt, Rotarymiddag i Ryslinge Forsamlingshus.
Korinth Kulturhus og Mogens har, forkælet os, med biografture i Korinth Kino. Det
forlyder at, det er gode arrangementer, har desværre ikke været der selv endnu,
men håber det lykkedes i år.
Der bliver sendt mail rundt og opslag på Facebook her om.
I maj md. Var vi hjælper til MS BIKE. 737 km velgørenhedscykelløb. Vi hjalp med
mad og oprydning. Det var hårdt, men også en oplevelse og se hvordan, at rytterne
gik op i det med liv og sjæl.

Der var et ældre ægtepar, på to ”gamle” cykler, der cyklede med, i deres helt eget
tempo. Det var bare så super flot, at de havde mod og energi til at cykle for en
verden uden sclerose.
Det foregik i Diernæs Forsamlingshus, hvor det også kommer til at ske i år igen. Vi
mangler nogle hænder til den 1. Lørdag i maj.

Årets sommerudflugten, gik til ÆRØ, en dejlig tur, som igen var en tur, Mogens
havde støbt for os. Dette takker, vi Mogens for.
Vi havde en handicapbus i år, så der var mulighed for at, få kørerstole og
gangbesværede med, hvilket vi også oplevede, at der var brug for. Dejligt at det
bliver brugt når vi har det.
Vi var ca 40 personer, af sted og havde en dejlig tur, med guiden Marianne, som
kunne fortælle meget om øen og dens beboer. Vi fik en god middag, i hyggelige
omgivelser. Der var også tid til en tur, på egen hånd, i Ærøskøbing, lidt regn, som
dog ikke tog livet af os.

Bodil Franch, vores kasserer, stoppede og ny kasserer blev Jytte Stampe Mikkelsen.
Vi takker Bodil for godt samarbejde i årene.
Nyt for os i 2018, var også at vi skulle tilmelde os Nemtilmeld. Det har gjort at vores
arrangementer automatisk kommer med i Bladet og det er letter med betaling, i
disse pengeløse tider. Vi tror på, at det nok skal blive godt. Der har været lidt
problemer her i opstarten, men de skulle, næsten, være løst. Oplever i problemer,
så kontakt os, endeligt, for så finder vi en løsning.
Vi har ikke haft, de mange arrangementer i 2018, vi havde en meget stor post,
SCLEROSEINDSAMLINGE, som har taget meget tid. Den tid var givet godt ud, der
kom jo et pænt beløb ind. Det var første gang vi i region SYD DANMARK var med.
Der blev indsamlet ca. kr. 40.000 ind i vores lokalafd. Og på landsplan ca kr. 4,2
mill. Det var et rigtigt flot resultat.

Vi i bestyrelsen går i gang med at, få styr på dette års indsamling allerede her i
foråret.

Der har været 1 fynsk fællesarrangement, omkring ny medicin.
Der bliver lagt optil, at vi laver nogle flere fælles arrangementer, for vi 4 fynske
lokalafdelinger.
Til vores fælles formandsmøde, blev der lagt optil at, vi skulle lave nogle flere fælles
arrangementer i de 4 fynske lokalafd.

I oktober, var der foredrag med, Stig Pryds, i Nyborg. En rigtig god aften, med ca 40
deltager. Vi fik indblik i hans, måde at leve med en gigt sygdom på, og hvad vores
fysiske tilstand kan gøre ved vores heldbred. Helt fantastisk hvor langet han er nået.

Vores julefrokost, som var sidst i november, skulle have været på Restaurant
Golfblik, men da de lukkede blev den afholdt i Østerhæsinge Forsamlingshus, med
25 deltager. En hyggelig aften, med god mad og masser af god snak. Vi havde vanen
tro også amerikansk lotteri – tak til de der har sponseret og til de, der har kørt
rundt og indsamlet gevinsterne. Vi havde i år valgt, at der kun skulle være sponseret
gevinster, hvilke der også var mange af. Jeg tror ikke der var mange, som gik hjem
uden en gevinst.

Vores unge afd. I Nyborg fungerer rigtigt godt. De mødes en gang i måneden. Det er
ikke altid der er et emne, måske bare en god snak, rundt om bordet.
De er ca 15 personer, i alderen ca 40 år. Der er Sandie Hansen, som er tovholder for
dem.

Vi har i år 2019, fået lavet en lille folder, med vores arrangementer, for første halvår.
Har i ikke fået en, kan i få en i aften.
Vores første arrangement i år, var Ølsmagning, hos Midtfyns Bryghus, var den 19.
Feb 2019
Vi vil prøve at, tage cafemøderne op igen. Det første er den 20. marts kl 14, i
Frivillighedscenteret i Ringe, og der kommer Inge Dalskov, som nogen sikkert
kender, og fortæller om brug af en hjertestarter.
Den 8. April 2019, Rotary middag i Ryslinge Forsamlingshus.
Vi vil gerne, om der kan laves sådanne cafemøder ca hver 3. Md. Er der nogen som
har forslag til evt. emner, så kom endelig med dem.
Sommerudflugten 2019 går i år til, Aros, Aarhus Kunstmuseum og er den 22. Juni.

Det har været et år, med mange udfordringer, for mig, men jeg føler jeg er kommet
godt fra start.
Jeg vil gerne takke, min bestyrelse og alle andre frivillige for godt samarbejde, i året.
Håber det fortsætter i 2019.

Som det fremgår af dagsordnen, stopper Knud, som medlem af bestyrelsen.
En stor tak, til Knud, for dit store arbejde gennem mange år, i bestyrelsen. Også en
stor tak for dit arbejde i Rap om Kap, som du heldigvis fortsætter med. Håber vi
stadig kan trække på din store viden, omkring arbejdet i Scleroseforeningen.

En stor tak til, Mogens, for dit store arbejde i bestyrelsen i mange år. Vi håber du vil
være behjælpelig, med biograf og vores sommer udflugter, selv om du ikke er en del
af bestyrelsen
I ønskes alt godt fremover.

Alice Dolleris
Formand lokalafd.
Midtfyn

