
Scleroseforeningen, Lokalafdeling Nordvestsjælland  

  Referat af bestyrelsesmøde  

den 08.02.2018 kl 17.30-21.00 

Kulturkasernen 

Kasernevej 43 

4300 Holbæk  

 

  

 

Formålet med lokalafdelingernes arbejde er: 

1. netværksaktiviteter  
2. synlighed  
3. lokal handicappolitik  

 

Til stede: SR, SM, AH, JL, CB / Afbud: BA, SW, HG 

 

 Punkt af  beskrivelse Kommentarer 

 Noget på  
 
 Maks 2 min.  Punktet er ikke til 

referat. 

1 Valg af 
mødeleder 

  Mødeleders opgave: Af hensyn 

til referat læser mødeleder 

hvert eneste punkt og 

underpunkt formelt og 

afgrænset op. 

  

SR  

2 Valg af referent      
 
 

CB 

3 Prioritering 
  

  Prioritere punkter, samt følge 

op/konkludere 

 

 
  
 



4 Nyt fra 
formanden 

SM B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B 
 
 
 
 
 
 
 
0 

Bestyrelsen 2018?  

På baggrund af flere 

bestyrelsesmedlemmers ønske 

om at forlade bestyrelsen har SM 

sammen med CB, BA og Jl 

afholdt et uformelt møde med 

Organisationskonsulent Anne 

Frøkiær fredag den 19.01 hvor 

aftalen blev at SM gerne vil 

fortsætte som formand med CB 

og BA i bestyrelsen. Hvem ønsker 

evt at fortsætte/genopstille?  

 

 

 

 

 

 

 

Kommunikation med 

medlemmerne er muligvis ikke 

optimal. Deltagerantal til 

arrangementer er dalende. Er 

det en mulighed at udsende 

aktivitets”kalender” x 2 årligt pr 

post? 

 

Indsamlingsnævn 2018 ansøgt 

SM genopstiller  til 

formandsposten, BA 

stiller op til posten som 

kasserer. CB fortsætter 

som menigt 

bestyrelsesmedlem.  

Bestyrelsens øvrige 

medlemmer forlader 

bestyrelsen af 

personlige årsager.  

 

SM er i øvrigt netop 

blevet informeret om, 

at organisations- 

konsulent Anne Frøkjær 

er blevet 

langtidssygemeldt   

 

 

Bestyrelsen overvejer 

at skære ned på 

antallet af 

Lokalafdelingens 

aktiviteter og udsende 

SMS-påmindelser ift 

især arrangementer, da 

postforsendelser fylder 

meget i budgettet.   

 

Bestyrelsen orienteret.   

   

 

 

 

5 Nyt fra 
kassereren  

HG 

 

 

 

Årsregnskab godkendes Betyrelsen orienteret 

og godkender 

årsregnskabet. 

‘6 Tilskud og fonde  BA  O 

 

 

O 

Tilskud på 12.000 kr er bevilget 
2018  fra Kalundborg  
Ansøgning Odsherred? 
Ansøgning Holbæk? 
 

§18 Ansøgninger 

sendt  til Odsherred 

og Holbæk.   



7 Aktiviteter og 

events 

 

 

SM 

 

 

 

SW

SR 

CB 

AH 

B 

 

 

 

O 

 

 

 

Justering af aktivitetsplan 2018 
inklusiv foreløbig budgetforslag 
 
 
Hvor langt er vi med planlægning 
af nedenstående? 
 
27.02 Årsmøde: Mødet er flyttet 
fra Tuse forsamlingshus til 
restaurant “Vadestedet” idet der 
pludselig skulle betales ialt 
2500kr ekstra for leje af lokaler i 
forsamlingshuset, hvorved 
budgettet slet ikke hang 
sammen. Som underholdning til 
årsmødet har vi fået tidligere 
socialrådgiver i 
Scleroseforeningen Bente  Röttig 
“Min rejse fra ansat socialrådgiver i 
Scleroseforeningen til 
Socialudvalgsformand i Holbæk 
Kommune” 

Umiddelbart ser 
aktivitetsplanen ok ud 
og er til at føre ud i livet. 
 
Alt er på plads, dog 
genudsendes 
årsmødeindkaldelsen,, 
da den stod mindre 
læsevenlig  på siden.  
 
  

8 Kommende 
arrangementer 

SM   

 

  Intet til punktet 

9 Nyt om/fra 
kommunerne 

SM      Intet til punktet  

10 Nyt fra 
webmaster og 
info/pressekon- 
takt 

JL 

SM 

O 

B 

 

 

SM: Den “nye” hjemmeside er 
fortsat noget rod. Har bedt 
foreningen forsøge at rette op på 
det, afventer en kontakt derfra. 

SM har ikke hørt fra 
Scleroseforeningen 
med hensyn til en 
løsning på problemet og 
kontakter denne efter 
Årsmødet. 
Yderligere har 
Scleroseforeningen 
besluttet at 
standardisere den 
visuelle/grafiske del på 
Lokalafdelingernes 
Facebooksider med 
mere.  

11 Nyt, frivillige  SM 

 

 

 

Jævnfør aftale med 
foreningskonsulent Anne Frøkiær 
skal vi forsøge at hverve nye 
bestyrelsesmedlemmer “in spe” 

Det er muligt at 
begynde som frivillig til 
Lokalafdelingens 
aktiviteter,og på den 



måde undersøge, om 
man er interesseret i 
bestyrelsesarbejde på 
sigt. 

12 Evaluering 

arrangementer 

SM 

 

 

 

 

 

O 

 

“Det sker hvor du er 31.10” 

 
 
“Fys, blid aktivering 04.11” 

 
 
 
 
 
 
“Kost og MS 09.11” 

 
 
“Julebanko” 
“18.11.2017  

 

 

 

Delegeretforsamling” 
 
“Den grønne kys cafe” 
 

På Værftscaféen. Lille 
fremmøde. 
 
Rigtig godt 
arrangement, positiv 
tilbagemelding fra 
medlemmer. Lignende 
arrangement overvejes 
(AH).  
 
Godt arrangement, men 
få deltagere.  
 
Fint, fint arrangement 
med gaveregn men alt 
for få 
medlemmer/deltagere. 
 
BA deltog, intet nyt.  
 
God aktivitet for både 
håndarbejds- og 
hyggeelskende 
mennesker. Fortsætter 
sidste onsdag i hver 
måned kl. 14-17.  

13 Nyt DH  

SM 

   SW træder ind i Odsherred 

 fra årsmødet 2018, 

derudover kan vi godt bruge 

suppleanter i alle tre 

kommuner.  

Bestyrelsen orienteret.  

14 Nyt ungekontakt 
 

SM      Intet til punktet 

14 Møde og kurser SM  O 

 

 

  Intet til punktet  
 
 



15 Næste 
bestyrelsesmøde 

SM B Tirsdag den 27.02.2018 Bestyrelsesmedlemmer 
bedes være tilstede fra 
kl. 1730.  

16 Eventuelt      

 

Noter: O = orientering, D = debat, B = beslutning 

Noter: SM = Susanne Modin, HG = Helle Grodal, JL = Jørgen Lüthje,  

SW = Søren Rønn Willesen, SR = Susanne Rudolph, AH = Annie Hvidkjær Højland,  

CB = Christina Bock, BA = Bent Andersen  


