
Bestyrelsesmøde den 1. marts 2017 

i Scleroseforeningen Morsø og Thisted 

 

1) Rap om kap   Opgaver er fordelt blandt bestyrelsen (Opdateret 
tidsplan vedhæftes referatet). Gevinster er ved at 
blive indsamlet og ansøgning gøres klar (Anja). 

2)Planlægning af kommende 
arrangementer (foredrag om stamceller) 

Marianne køber brød og frugt. De fra bestyrelsen 
der kommer til foredraget mødes kl. 18.00 i 
Hyttefadet, for klargøring. 

3) Årsmøde På valg er Marianne, Peter og Anja, samt Jens og 
Arne der er suppleanter. Alle modtager genvalg. 
Efter spisning har følgende indlæg: Heidi Kok 
(informatør og Walk N’Roll), Mikael Freund (nyt 
fra sekretariatet), Peter (Facebook) og evt. Lis 
Storgaard (HD-Morsø) 

4) Ungegruppen orienterer om 
kommende arrangement (modeshow) 

Modeshow skal foregå i Zizzi’s butikslokaler til 
september. En dameaften hvor der bliver 
mulighed for at købe tøj efter modeshowet. Der 
skal betales entre. Evt. overskud går til 
scleroseforeningen. Ungegruppen anført af Joan 
arbejder videre med planlægningen. 

5) Walk N’Roll Vi har modtaget foreningens vedtægter og 
bekræftet, at lokalafdelingen gerne vil være med 
til at finde frivillige til arrangementet. Det skal 
undersøges om vi kan sælge skrabelodder eller 
lign. På dagen. Der skal være et orienteringsmøde 
mellem arrangørerne og et par repræsentanter 
fra vores bestyrelse. Vores drivkraft i at være 
med til at levere frivillige er synlighed og 
mulighed for at få overbragt halvdelen af et evt. 
overskud fra Walk N’Roll. Foreningen uddeler til 
to foreninger hvert år. 

6) Orientering fra formanden Vi har modtaget en opfordring fra Mobilescooter 
med et tilbud om en foredragsaften, hvor de vil 
orientere om deres el-scooter. Jesper kontakter 
firmaet og hører nærmere. 

7) Gennemgang af foreningens økonomi Årsregnskabet er færdigrevideret og resultatet er 
som budgetteret og meget tilfredsstillende. Der 
har været et tab på vores obligationerne på kr. 
15.000,- og Jesper og Anja undersøger 
muligheden for at flytte vores formue over i et 
andet produkt, så vi undgår kurssvingninger 
fremover og så der ikke skal tages hensyn til kurs 
hvis der skal overføres et beløb til ”kassen”. 

8) Evt.  

Referat: Jesper Houe 


