
Årsmøde 2018 Formandens beretning.


Velkommen til årsmødet.


Allerførst vil jeg sige jer tak for at komme her i aften. Det er 
også med stor glæde, at jeg byder vores direktør Klaus 
Høm velkommen, dejlig at det kunne lykkes. Klaus er her i 
stedet for vores konsulent Anne Frøkiær, som desværre er 
sygemeldt.  


Så gik der endnu et år og vi er atter samlet her i 
Scleroseforeningen til Lokalafdeling Nordvestsjællands 
årsmøde. 


Da jeg satte mig for at skrive årsberetningen her, så 
skimmede jeg lige de tidligere beretninger igennem og 
kunne ikke lade være med at smile lidt for mig selv. For selv 
om jeg så absolut går ind for genbrug og stop madspild 
mm, ja så vil jeg nu også gerne give jer et nyt pust her til 
årsmødet. Så jeg satte mig for at skrive noget helt andet, 
men så trængte det sig alligevel på, jeg kan jo ikke stå her 
og fortælle op ad stolper og ned ad vægge om bestyrelsen 
arbejde og foreningens indsats uden allerførst at sige tak til 
alle jer medlemmer. For uden jer er vi som bestyrelse jo ikke 
meget bevendt, hvis I ikke bakker op om aktiviteterne, så er 
det jo et spil for galleriet, at jeg står her.  Men heldigvis kan 
jeg også i år sige jer tak for jeres opbakning og fremmøde. 


Jeg ved godt, at vi er i skarp konkurrence med alle mulige 
tænkelige aktiviteter og derfor er vores succeskriterier ikke 
målbare i tal. Vi tæller ikke deltagere men glæde og 
stemning. Vi ved hvor svært det er, at få alting til at gå op i 
en højere enhed og komme ud af døren til et cafemøde eller 



foredrag, men netop derfor giver det så stor en glæde, når 
der indimellem dukker et nyt ansigt op. 

Det får mig til at fremhæve vores “Det sker hvor du er” 
cafeer, for her er det netop “det nye ansigt” vi satser stort 
på og vi tror på, at netop sclerose kan være en ny 
indfaldsvinkel til nye bekendtskaber og venner. 


Det er hvertfald noget, jeg selv kan tale med om. Jeg har 
netop med sclerose som en ny og tyngende vægt i 
bagagen lært mange dejlige mennesker at kende, bestemt 
også mange som jeg netop ikke ellers ville have haft noget 
som helst tilfælles med. Jeg vil gå så langt, som til at sige, 
at Sclerose kan være med til at bryde fordomme ned og 
give dig mulighed for at se hele livet i et nyt perspektiv. 


Jeg har selv knyttet nogle fantastiske varme og fortrolige 
venskaber, fået nye men absolut også allerbedste veninder 
og venner netop fordi Sclerose valgte at tage på fast 
ophold hos mig.

Det jeg gerne vil sige med det her, er, at vi ved vores 
foreningsarbejde kan være med til at sprede kendskabet til 
sclerose men bestemt også få en masse ekstra bonus med 
hjem.  


Det får mig til at vende blikket mod det forløbne års 
aktiviteter, hvor vi har haft rigtig mange sociale 
arrangementer, men bestemt også en del faglige inputs og 
sidst men ikke mindst nogle fantastiske dage med 
kæmpestor fokus på netop kendskab til Sclerose og 
foreningen.


Vi tog hul på 2017 med et utroligt spændende foredrag om 
“lydfølsomhed”, som trak rigtig mange deltagere og som i 



bund og grund viste sig at være yderst relevant for rigtig 
mange både med og uden Sclerose.


Efterfølgende havde vi årsmødet i Nykøbing, hvor vi som 
krydderi havde bedt “vores egen” deltager i Cykelnerven 
Ole Vestergaard fortælle om alle strabadserne ved at cykle i 
Tour de France fodspor ikke mindst med Sclerose som 
følgesvend.


I marts havde vi en super inspirerende workshop med 
fysioterapeut Tine Olsen som hjalp os med at styrke 
nervebanerne. En workshop som var overtegnet og derfor 
gentog vi den også i efteråret. 


Årets store trækplaster var vores helt igennem fantastiske 
bustur til “Den Blå Planet” hvor store og små, unge og 
gamle virkelig fik oplevet en verden under vand.


For børnefamilierne havde vi en tur i teatret “fair play” i 
Holbæk, en oplevelse af de helt store, hvor vi alle sad 
tryllebundet af en anderledes og helt igennem 
vedkommende forestilling for børn, men så absolut ikke 
mindst også for de voksne.


I maj måned havde vi vores traditionelle Jazzaften, som jeg 
slet ikke kan tale varmt nok for, “Six Foot Stompers” leverer 
forrygende New Orleans  jazz og Cafe Solsikken super 
dejlig mad og sidst men ikke mindst så samler Alle gæster 
ind til vores forening.


International Sclerosedag er også en årligt tilbagevendende 
begivenhed, som vi altid satser stort på. I 2017 stod vi i 



Bauhaus og fik rigtig mange mennesker i tale og en masse 
positiv respons.


Sundshedsdagen i Holbæk i juni måned overskred enhver 
tænkelig forestilling om succes, vi havde konstant fuldt hus 
såvel udenfor som indenfor i teltet.


Sankt Hans fejrede vi i Havnsø med både lækker mad og 
bål.


Og så var vi til Folkemødet i Odsherred hvor vi havde sat 
alle sejl til og fået forfatter Kim Leine til at læse op og 
afholde workshop om “Det værdifulde” som blev en virkelig 
gribende oplevelse. 


Bowlingaftenen i oktober er en stor tradition og 2017 var 
ingen undtagelse. Her dyster store og små og jublen vil 
ingen ende tage   når der leveres en strike.


I november havde vi endnu et fagligt input om MS kost 
projekt ved Astrid Knudsen, som opfordrede alle til at være 
med i hendes kostregistrerings projekt,KOSMUS, som 
gerne skal munde ud i nogle svar om kostens evt betydning 
for mennesker med sclerose.


Året sluttede vi af med et overdådigt julebanko, hvor 
gaveregnen væltede ned over store og små.


Ind imellem havde vi også vores cafeer “Det sker hvor du 
er” i både  Asnæs, Holbæk og Kalundborg og dertil vores 
nye “kys cafe” i Hørve medborgerhus, som endnu er i sin 
spæde start, men som alligevel allerede har vundet lidt 
gehør hos vores medlemmer.




Som I kan høre, har vi haft en bred vifte af aktiviteter til 
glæde for jer alle. Vi har i bestyrelsen talt meget om, 
hvorvidt vil skal ændre fokus det kommende år, men også 
netop om vejen til succes. Vi er kommet til den erkendelse, 
at vi altid vil være i skarp konkurrence med familie 
arrangementer, skole, arbejde og fritidsinteresser, men også 
at vi vil se bort fra det og fortsætte med at tilbyde en bred 
vifte af aktiviteter.

 

Vi vil også i det kommende år have tilbud med faglige input, 
tilbud til familieaktivteter og udflugter, samt en masse 
sociale input. Vi håber og tror på, at ved netop at være så 
brede udtrykker vi også en rummelighed, som giver alle 
vores medlemmer mulighed for at vælge netop noget, som 
lige præcis opfylder deres behov.


Scleroseforeningen står i stærk konkurrence til andre både 
lokale og nationale patientforeninger og 
idrætsorganisationer og det er vigtigt for os at udbrede 
kendskabet til vores forening og få opmærksomheden rettet 
hen på netop det at leve med Sclerose. Der er selve 
foreningen usandsynligt stærke og opsøgende.

  

Vi i lokalafdelingen kan bakke op ved også at skabe stor 
synlighed i lokalsamfundene og det synes vi også, vi gør 
ved netop at være tilstede ved større begivenheder som 
folkemøde og sundhedsdag. 


Men også vores butiksindsamling har haft stor bevågenhed 
og i 2017 fik vi et enestående resultat på over 42.000 kr, 
men det har også “trukket tænder ud” forstået på den 
måde, at vi har haft 25 indsamlere ude i butikkerne og der 



har været nogle meget lange dage med at få alting til at 
klappe og pengene talt op. Resultatet taler for sig selv, det 
er absolut sliddet værd.

Jeg har i de sidste 4 år være koordinator for indsamlingen, 
men fra i år har vi brug for en ny koordinator, jeg må 
erkende, at det er med et blødende hjerte, at jeg siger farvel 
til butiksindsamlingen, men må også indse, at der er brug 
for nye kræfter fremover. 


Og når jeg taler om nye kræfter, så er det naturligt i den 
sammenhæng at komme ind på vores bestyrelses 
sammensætning. 


Vi har i mange år bestået overvejende af folk med Sclerose 
og det sætter sit præg på bestyrelsen. Vi vil alle sammen så 
gerne det hele til gavn for jer alle, men selv om vi brænder 
for vores bestyrelsesarbejde, så vil der til tider også opstå 
en erkendelse af, at det ikke altid er nok, kræfterne skal 
også være der. Derfor har flere bestyrelsesmedlemmer i år 
valgt at gå ud af bestyrelsen ved dette årsmøde. Og selvom 
jeg til fulde forstår alles bevæggrunde så er det naturligvis 
også med et lidt trist strejf i hjertet, at jeg må sige farvel til 
trofaste og gode støtter i bestyrelsen. Det har på alle måder 
været et meget givende samarbejde. Vi har haft vores 
diskussioner og hver især slået et slag for det vi brændte 
for, men i bund og grund har vi også været utroligt enige og 
stået stærkt sammen i vores tro på og lyst til 
bestyrelsesarbejdet til gavn for alle vores medlemmer.


Anni og Susanne I har det sidste år været med til at sætte 
jeres præg på alle vores aktiviteter, men I har bestemt jer for 
at bruge jeres kræfter mere målrettet fremover. Jeg siger 
farvel til jer og tusind tak for jeres store hengivenhed og 



opbakning i bestyrelsen, jeg ved I stadig er at finde til vores 
arrangementer fremover omend I begge to ønsker en mere 
tilbagetrukket rolle i kulissen. Tak for nu.


Helle du sprang til i utide for halvandet år siden, da vi stod 
og manglede en kasserer, det har været fantastisk dejligt at 
have dig med i bestyrelsen. Du er faktisk pensionist,  hvad 
du bestemt ikke lader skinne igennem, men du driver også 
et stort firma sammen med din datter og jeg ved, at du 
udelukkende af helt personlige årsager vælger at forlade 
kassererposten, så du fremover kan hellige dig din familie. 
Helle jeg kommer til at savne dig helt forfærdeligt, for mere 
end en gang ja nærmest utallige gange, har jeg råbt hjælp, 
alle mine bilag roder og så har du smilende sagt, kom nu 
lige herop, så får vi styr på det. Endnu engang tak for din 
store indsats.


Søren du har været med i 3  utroligt givende år. Med dig har 
bestyrelsen haft en uvurderlig støtte. Du har været så 
givende med alle dine ideer både til selve 
bestyrelsesarbejdet, hvor du har været primus motor på 
workshops og temadage. Men du har også været først med 
rigtig mange nye tiltag og ideer om det mere folkelige og 
kulturelle, således fik du ideen om folkemødet og Kim Leine 
til at blive til. Og til at “sprænge rammerne” og sætte 
Scleroseforeningen på plakaten. Søren jeg kommer i den 
grad til at savne dig.


Jørgen, du har været med længere tilbage, end jeg kan 
huske. Og på trods af rigtig mange udfordringer har du 
formået at blive ved med dit arbejde i bestyrelsen, jeg har 
ikke tal for hvor mange arrangementer, du har stået for, men 
vores tur til “den blå Planet” er jo bare “kronen på værket” 



Du forlader bestyrelsen nu, men med løftet om at være 
derude i kulissen og jeg siger farvel til dig, med 
forhåbningen om, at du vender stærkt tilbage i en ikke for 
fjern fremtid. Tusind tak for din store indsats gennem årene 
og for din opbakning.


Jeg er selvfølgelig rigtig ked af at se så mange dejlige 
mennesker forlade bestyrelsen, men jeg er også fuld af god 
fortrøstning ved at vide, at jeg har deres fulde opbakning 
også fremover og at de vil være derude parate til at støtte 
op om den nye bestyrelse, som vi skal finde frem til her i 
aften.


I det hele taget skorter det ikke på opbakning. Vi har mange 
frivillige, som altid er på pletten, når det gælder. Vi har vores 
støtter som sidder som repræsentanter i DH ude i 
kommunerne, vi har vores informatører og vi har en lille men 
utrættelig skare af faste støtter, som giver en stor hånd med 
ved hver en lejlighed.

Rigtig mange mennesker fortjener en kæmpestor tak for 
deres engagement og jeg håber, jeg får mit budskab ud til 
dem med min store tak til dem her i aften.


Lad mig blot slutte af med ønsket om en dejlig aften. Vi skal 
nu igang med regnskaber og valg til bestyrelsen. 

Og efter selve årsmødet kan vi glæde os til at høre en dejlig 
beretning fra Bente Røttig.


Jeg håber, vi får en minderig aften i hinandens selskab.


Susanne Modin


