
Scleroseforeningen 

                           Lokalafdelingen for 
Nordsjælland Øst

Møde nr. 22 / 2014
Dato   :   12. juni 2014
Tid      :   kl. 17.00
Sted   :    Lindehuset, 
Fredensborg
                
             

Bestyrelsesmøde - referat
Mødedeltagere :

Laila Rohde Mortensen  (LRM) Formand
Ordstyrer Annemette Samuelsson (AS) Kasserer
      Finn S. Knudstrup         (FIK)

   Anne-Mette Waltersdorff  (AMW)           
Afbud Marian Jensen (MJ)

Annemette Sidenius (AS)
Ulla Løvind         (UL) Sekretær ( referat)

Afbud Christian Olesen (CO) Suppleant
Afbud Marianne Wie (MW) Suppleant

(Deltager ikke) Finn Jarnvig                    ( FJ )  Organisationskonsulent

Dagsorden :

01 ad 01
a. Formandsmøde Laila orienterede:

Dansk Scleroseforening får stor ros 
internationalt pga. stor forskningsintensitet og 
stor økonomisk støtte til MSIF.  Økonomien er 
dalende pga. færre midler fra arv, tips og lotto 
samt færre faste bidragsydere. Der satsets på 
at bl.a. ”Cykelnerven” Feminaløbet og 
egenindsamlingen bliver den økonomiske 
redning. Desuden satses der på bl.a. tøjsalg 
via webshop.
Start juni tages nyt medlemssystem i brug, 
hvor der kan logges på ”min side”.
Mette Bryde er valgt for de næste to år som 
formand for det nordiske MS råd. (NMSR)
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b. Regionsmøde Personalet i Valby bliver udsat for dårlig 
behandling særligt over sms og email, noget 
der må arbejdes på at komme til livs.
Ensartethed om brugerbetaling blev ikke 
besluttet.

c  Spørgsmål til foreningens opbygning. Ingen spørgsmål.

d  Temakursus (september) Marian og Laila deltager. 

e  Valg af ny suppleant. Sune Lundberg træder ind som suppleant i 
stedet for Marianne Wie der har valgt at 
trække sig fra bestyrelsen.

02 ad 02 :
Flytning af bestyrelsesmøde den 14.8. grundet    Bestyrelsesmødet flyttes til 21. august.
Revy.                                                                      Finn undersøger med Lindehuset.

03 ad 03:
a. Digital postkasse. Vores digitale postkasse virker nu efter mange

problemer. Laila har oversigten.

b. Mobilpay. Foreningen opretter Mobilpay. Vi afventer

04 ad 04:
”Os imellem” Alle modtager nu ”os imellem”

05 ad 05:
Mens Health Week Christian og Sune deltager i Toldkammeret i 

Helsingør og skaber opmærksomhed om men 
med sclerose. Info på næste møde

06 ad 06:
Fremtidige arrangementer.

a 22 juli er deadline for kalender i papir. Vi skal have så mange arrangementer som 
mulig med i kalenderen.

b Foredrag om søvn Planlægges til efteråret.
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c Revy Græsted Revy 14.8. Bjarne står for 
tilmeldinger.

d Sejltur på Esrum sø. 2. august kl 15.00 ved Skipperhuset

e Vinsmagning Orientering på næste møde

07 ad: 07
Evalueringer:
a Caféaften Maj: 5 deltagere, heraf en ny

Juni: Aflyst, Tower Brasserie lukket

b Zoo En vellykket tur. Næste gang bør betaling  
opkræves før arrangementet.

c Jaguarklubben Et helt igennem vellykket arrangement. Vi 
deltager gerne også næste år.

08
Eventuelt. Økonomi.

Medtages fremover som fast punkt på 
dagsordenen.
Vi har en sund økonomi.
Støtte fra fællespuljen skal søges sidst på året.

Mødet afsluttet kl 19.35
Næste møde torsdag d. 21. August kl. 17.00
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