
Scleroseforeningen 

                           Lokalafdelingen for Nordsjælland Øst
Møde nr. 3/ 2022
Dato   :    1. August 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. Formandsmøde
Ad.01: Laila og Susanne deltog i Formandsmøde i Grena3 . 

Foreningen har anskaffet en bus som skal pa3  turne5  rundt i landet. Dette har til for-
ma3 l at reklamere for Scleroseforeningen og forha3bentlig hverve flere indsamlere til

landsindsamlingen 11. september.
Der blev desuden lagt vægt pa3 , at vi i lokalafdelingerne sætter os et ma3 l og arbejder 

henimod dette. Det vil ogsa3  altid være lettere at hverve frivillige, hvis det drejer sig 
om en enkelt specifik opgave.

Det vil fremover være lokalafdelingernes ansvar at arrangere YouGo, som er en indsam-
ling og ikke kun en ga3/løbe tur i godt selskab.

Susanne er overfor foreningen kommet med et ønske om information om/oplæring i , 
hvordan vi rent praktisk bruger bl.a.  FB og Instagram i kommunikationen med vo-

res medlemmer. Dette vil der komme en instruktion til i løbet af eftera3ret.
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02. Afprøvning af Cafe Kaiser i Helsingør
Ad.02: Bestyrelsen har spist frokost pa3  Cafe Kaiser i Helsingør, med henblik pa3  at 

undersøge, om forholdene var hensigtsmæssige til afholdelse af cafeaftener. Dette 
mener bestyrelsen godt kan lade sig gøre.

Vi prøver at afholde cafeaften  med stegt flæsk i september pa3  Cafe Kaiser

03. Kunstterapi
Ad.03: Kunstterapeut Maud  Petersen har henvendt sig med tilbud om at afholde et forløb

med kunstterapi for vores medlemmer. Hun har tidligere afholdt kursus i Vesteg-
nens lokalafdeling og har selv sclerose. Selve kurset koter kr 8.500, dertil kom-
men materialer og lokaleleje. Laila har kontakten og vender tilbage med forslag om, at lokalaf-
delingen betaler lokaleleje, men at hun ma3  finde ud af hvad hun vil tage i honorar af 
hver enkelt deltager.

04. Ændring af mailudsendelse
Ad.04: Mails til vores medlemmer vil fremover blive sendt via foreningens 

medlemssystem, sa3  vi na3r alle medlemmer, ogsa3  de nye, som vi ikke fa3r besked om 
direkte fra foreningen. 

05. Autosvar
Ad.05: Laila har fa3et henvendelse med ønske om, at hun opretter et autosvar i 

forbindelse med modtagelsen af mails. Dette vil ikke blive aktuelt. Mails bliver be-
svaret na3r energien til det er der, det drejer sige trods alt om frivilligt arbejde.

06. Emnefelter
Ad.06: Vi skal bestræbe os pa3  at skrive en interessant overskrift i vores mails. Sta3r der 

noget som fanger modtagerens interesse eller nysgerrighed, er chancen for at mai-
len rent faktisk bliver læst og ikke havner direkte i “skraldespanden” større og vi kan
dermed fa3  flere deltagere til arrangementerne.
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07. Økonomi

Ad.07: Bilagene blev underskrevet.
Nettoudgifterne til Uartig Pizza Party beløb sig til kr. 803 og til Cafeaften i Hillerød den 

19/7 kostede det lokalafdelingen kr. 224. 
Indesta3ende saldo i banken er  pr. 31.07. kr. 66.188.

08.    Eventuelt
Ad.08:  A: Sune ytrede ønske om at bestyrelsesmøderne fremover begynder kl 17.00. 

Dette ønske bliver efterkommet.

Ad.08b:  Laila har som indsamlingskoordinator muligvis fa3et kontakt til ny 
indsamlingsleder i AF lsga3rde.

Mødet sluttede kl 18.50
Næste bestyrelsesmøde afholdes mandag 23. Oktober 2022  kl. 17.00
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