
Scleroseforeningen  

Lokalafd. MIDTFYN 

Møde 26. marts 2018 hos Alice 

Vedr. husstandsindsamlingen den 9. september 2018  

Mødt var Alice, Claus, Knud og Jytte. Afbud fra Mogens, Søren og Bodil. 

Efter Knuds referat af informationsmødet i Middelfart om husstandsindsamlingen, hvor 
han og Alice deltog, drøftede vi, hvilke områder vi ville forsøge med indsamlingen.  

Da vi ikke vil kunne dække alle områder i Faaborg-Midtfyns og Nyborg kommuner, 
blev vi enige om at koncentrere os om de større byer – Faaborg, Nyborg og Ringe, og 
hvis det er muligt også Årslev/Sdr. Nærå. 

Ifølge lister fra Scleroseforeningen er der ca. 61 ruter i Faaborg, 63 ruter i Nyborg, 31 
ruter i Ringe og ca. 32 i Årslev.  

Vi vil fra foreningen den 1. maj få tilsendt oversigt over ruterne, og vi skulle gerne inden 
da - eller ved vort næste møde den 2. maj 2018 - vide, hvor mange indsamlingsledere 
vi har fået fat i.  

Vi kan måske indhente erfaringer fra andre indsamlinger (Kræftens Bekæmpelse), om 
at skaffe indsamlere, og vi skal alle prøve at skaffe så mange som muligt. 

Der skal være 1 indsamlingsleder til hver ca. 20 indsamlere.  

Indsamlingsbøtterne vil blive afleveret hos de enkelte indsamlere, men de skal efter 
indsamling afleveres hos indsamlingslederen for området, og indsamlingslederen skal 
sørge for, at alle bøsser bliver afleveret og optalt. Det samlede beløb skal afleveres på 
hovedindsamlingsstedet – (endnu ikke kendt). 

Indsamlingslederne må gerne give en kop kaffe el. lign., når bøsserne afleveres. 
Udgifter kan dækkes af foreningen. Stedet for aflevering kan evt. være et andet sted 
end hos indsamlingslederen personligt.  

Måske skal der lavet en konkurrence om, hvem der har indsamlet mest. 

Hvis indsamlerne skal bruge transport til de større byer, vil det være muligt at yde dem 
kørselsgodtgørelse. 

Der skal laves opslag på Facebook og måske ophæng i butikker. Vi skal have 
undersøgt, om vi fra foreningen får tilsendt opslag, så det bliver ens over hele landet, 
eller vi selv skal finde på noget. 

 Vi får et kort fra foreningen, som vi kan lægge i postkasserne, hvor der ikke træffes 
nogen hjemme. 

Søren og Alice vil aflægge Ungeklubben et besøg, og måske få dem til at mobilisere 
nogle indsamlere. 

Referant /Jytte 


