
Odense d. 06. oktoberr 2013 
 

Referat fra bestyrelsesmøde for Scleroseforeningens lokalafdeling NORDFYN 
onsdag d. 18. september 2013 kl. 18.00-21.00  
ved Vivi : Ejersmindevej 27,  5250 Odense SV.  

Tema: Færdiggørelse af aktivitetkalender for 1. 
halvår 2014. 

 

 
 

 Sagsfremstilling og kommentarer Konkl 

1. Mødedeltagelse (den valgte bestyrelse med 
suppleanter og ungeansvarlig). John, Helle, Cecilie, 
Marianne, Diana, Henrik, Jørgen, Ove, Jan & Vivi 
 

Afbud:  
Helle 
Henrik og Cecilie udeblev uden afbud 
 
Enighed blandt de tilstedeværende at 
vi skal stramme op på, at evt. afbud 
skal effektueres, bla. af hensyn til 
dagsordenen 
 

2. Valg af ordstyrer 
 
Det foreslås at Jan vælges til ordstyrer 
 

Jan valgt 

3. Godkendelse af dagsorden  
 

Godkendt 

4. Orientering fra formanden (se vedhæftede skriftlige 
orientering) 
Yderligere punkter: 
 
 Albanifonden - Vi kan søge til fynske event 
 
 
 
 
 
 Casino Royster 
 
 
 
 Lægetelefontid på afd, N OUH 
 
 
 
 

 
 
 
 
Jan undersøger og vender tilbage til 
næste møde.  
Hele bestyrelsen tænker over om vi 
kan ansøge om noget og giver Jan 
besked hurtigst muligt 
 
John vil skrive et takkebrev for 
donationen med omtale af zoo-turen 
som pengene delvis er blevet brugt til 
 
Denne funktion er nedlagt, vi skal 
have ændret den kommende 
aktivitetskalender (Diana har fået 
besked) 

5. Kort orientering/status fra kasseren via mail til John 
 

Økonomien uændret god 
John sender en mail med 
kørselsafregningen til bestyrelsen 
 



6. Emner til den regionsvalgte – Eva Brokholm 
 

Ingen emner 

7. Hurtig evaluering af NORDFYN’s afholdte aktiviteter: 
 Petanque 22/8 (John) 
 
 
 
 
 
 Dialogmøde 2/9 (John) 
 
 
  RAP om KAP 7/9 (John) 
 
 
 
 Fjordens dag 8/9 (Henrik, Ove og Marianne) 
 
 
 Café NORDFYN 17/9 (John) 

 

 
Nordfyn skriver deres regler ned. Vivi 
laver et oplæg og sender til 
bestyrelsen. Godt arrangement men 
trist der ikke kommer flere 
 
 
Se formandens orientering 
 
 
Rigtig god underholdning, Et  kanon 
arrangement 
 
 
Udpræget succes med happenings- 
konceptet 
 
Mange til stede og foredraget meget 
givende 
 

8. Kort opsummering af status på NORDFYNs kommende 
aktiviteter: 
 Café NORDFYN 3/10 (Ove) 
 
 
 ATTAK cafeaften 10/10 (Cecilie) 
 
 Møde Bobby Zacharia 24/10  
 
 
 Bryg selv øl 5. + 19. november (Jan) 
 

 

 
 
Arrangementet kører som planlagt 
 
 
Cecilie ikke tilstede 
 
Tilmelding til scleroseforeningen 
 
 
Jan sender oplæg til nyhedsmail som 
Vivi udsender 

9. Opfølgning på emner fra sidste bestyrelsesmøde 
 
 Anskaffelse af mobil til bestyrelsen (John) 

 
 Udlevering af visitkort (John) 
 
 
 
 
 
 Happeningskoncept (Henrik) 
 
 Rosenfestival i Bogense (Jørgen) 
 
 
 
  DH i Kerteminde (Vivi) 
 
 
 
 

 
 
Pt ikke nødvendigt 
 
John sender liste hvor den enkelte 
anfører hvilken tekst der skal være på 
ens visitkort 
Returneres til John inden 8 dage efter 
modtagelse 
 
Fungerede fint 
 
Jørgen arbejder videre, foreløbig 
positivt og fuld opbakning fra 
bestyrelsen 
 
Desværre nej fra omtalte person. 
Marianne kontakter Ina og meddeler vi 
ikke pt. kan finde nogen 
 
 



  Vedr. ungeudvalget (Vivi) 
       Cecilie har bedt John sige til Vivi, hun skal ringe til   
       hende, da Cecilie ikke forstår hvorfor mødet skal   
       afholdes 
 
 
 Hvordan går det med arbejdspresset generelt for 

formanden (alle) 
 

Møde ved. Vivi 15. oktober 
Vivi mener, at hvis Cecilie ønsker 
mere information inden mødet, er hun 
meget velkommen til at kontakte Inger 
eller Vivi 
 
Ønsker bestyrelsen fortsætter den 
konstruktive måde at 
arbejde/samarbejde på 
 

10. Aktivitetskalender for foråret 2014 
 
Færdiggørelse af kalenderen herunder de aftalte 
arrangementer på sidste bestyrelsesmøde. Jørgen i 
primo februar, Jan i primo marts samt Vivi (og Inger) 
vedr. årsmødet 
 

 
 
John planlægger møde med OUH. 
Vivi 2. person 
Diana 2. person ved Jan 
Ove 2. person ved. Jørgen 
Årsmøde - John organisatorisk, Vivi 
det praktiske. John sender skema til 
Michael Freund 
 
Tur til Thurø i juni. Ove ansvarlig, 2. 
person Marianne 
 
Derudover 2 Cafe NORDFYN aftener, 
en i januar. Vivi ansvarlig, Marianne 2. 
person En i april - Marianne ansvarlig, 
Ove 2. person. 
 
Trods henvendelse til ungeansvarlig 
Cecilie vedr. aktiviteter i ATTAK, er 
der ingen tilbagemelding kommet d.d. 
 

11. Forslag fra bestyrelsen 
 
Ingen indkomne forslag 
 

 

12. Næste møde 
  
Forslag –  12. november 2013 kl. 18.30 
Kageansvarlig: Marianne 
 

 
 
Vedtaget 
 

13. Evt.  
 Dagsorden årsmøde (John) 
 

 
 Bordet rundt  

Vivi foreslog fast punkt på dagsorden, hvor alle i 
bestyrelsen kort får mulighed for at komme med 
relevante input. 
 

 Oprettelse af digital postkasse 
 
 
 Julefrokost 

 
 

 
Indkaldelsestidpunkt ændret. John 
sørger for korrekt indkaldelse 
 
Forslaget vedtaget 
 
 
 
 
John og Helle sørger for oprettelse til 
lokalafdelingen 
 
Diana og Jan ansvarlig. Vivi evt. 
bestille ting fra hendes lokalområde. 
Ove sørger for bordpynt, gaver m.m. 



 Ove undersøger mulighed for 
underholdning og melder tilbage til 
Diana/Jan hurtigt 
 

 
 
___________________________ 
Vivi Krigslund 
Scleroseforeningens lokalafdeling NORDFYN 
næstformand 
 
 
Referatet  godkendt af 
 
___________________________ 
John Boldreel Larsen 
Scleroseforeningens lokalafdeling NORDFYN 
formand 
 
 
 
 


