
Odense d. 16. november 2013 
 

Referat fra bestyrelsesmøde for Scleroseforeningens lokalafdeling NORDFYN 
tirsdag d. 12. november 2013 kl. 18.30-21.00  

i Bolbro Ældrecenter, Stadionvej 50, 5200 Odense V.  
 

Tema: Afrunding af 2013. 
 

 
 

 

 Sagsfremstilling og kommentarer Konkl 

1. Mødedeltagelse (den valgte bestyrelse med 
suppleanter og ungeansvarlig). John, Helle, 
Marianne, Diana, Henrik, Jørgen, Ove, Jan, 
Kristina M.L., Rie, Kristina I. & Vivi 
 

Afbud:  
Jørgen, Kristina M.L. 
Cecilie mødte op uden at være indkaldt 
 

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

Jan valgt 

3. Godkendelse af dagsorden  
 

Godkendt 

4. Præsentation af ungekontakterne Rie og Kristina 
I. (Rie og Kristina) - hvem er 'vi' og hvad vil vi 
gerne gøre for de unge? m.m. 
 

Rie og Kristina præsenterede sig selv, 
herunder hvilke opgaver de tidligere har 
arbejdet med indenfor det frivillige arbejde. 
Samtidig et kort referat fra mødet d. 15. 
oktober med en kort opsummering af 
planlagte aktiviteter, og hvorfor disse er 
valgt. 
Brev direkte til de unge i lokalområdet med 
div. information samt oversigt over de 
planlagte aktiviteter er klar til udsendelse 

5. Orientering fra formanden (se vedhæftede 
skriftlige orientering) 
 
Yderligere punkter: 
 Rap om Kap  
 
 
 
 
 Roseliv 2014 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Regnskab for 2013 kommer indenfor få 
dage samt det afprøvede 
happeningskoncept (Fjordens dag) 
implementeres i Rap om Kap 2014 
 
Indholdet i programmet for 2014 bliver 
kraftigt fornyet. 
John orienterer lokalafdelingerne på 
formandsmødet evt. via PowerPoint om 
muligheden for at deltage i billetsalget til 
2014 som andre gjorde i 2013 
 
 



 Opfyldning i 'vores' skab i ældrecentret 
 
 
 
 
 Det er opdaget fejlregistreringer 

 
 

 Hvad synes I om et foredrag med Mille 
Dinesen evt. fynsk fællesarrangement 
 
 

 Medarbejder signatur NemID 
 

 

Når man til et arrangement tager det sidste 
kaffe, the osv. SKAL man give besked til 
den næste arrangementsansvarlige. 
Aktivitetsplanen kan ses i dropboksen  
 
Vi bør ALLE i fremtiden tjekke og 
kvalitetssikre bedre 
 
God ide, dog ønsker bestyrelsen en 
uddybning af indhold i et evt. foredrag inden 
endelig beslutning 
 
John har modtaget det d.d. og kigger på det 
indenfor kort tid 

6. Bordet rundt - alle 
 

Marianne : Der er holdt vælgermøder i DH i 
de forskellige kommuner 
 

7. Kort orientering/status fra Helle vedr. økonomien 
 

Fin balance. 
Diskussion vedr. de nye tilskudsregler fra 
scleroseforeningen. Vi vil sammen med 
regnskab, som sendes til 
scleroseforeningen. udarbejde budget for 
specielle 'dyre' aktiviteter planlagt i 2014. 
 
Husk at give evt. bilag til Helle hurtigst 
muligt efter afholdt arrangement/udgift, 
specielt her i forbindelse med årsskifte. 
 
HUSK : Helle vil gerne hurtigst muligt 
modtage budget for div. aktiviteter i 2014, 
så budget for 2014 kan udarbejdes 
 
John forslog nedlæggelse af de 2 'gamle' 
domæiner. Bestyrelsen enig. John tager 
aktion på det 
 

8. Emner til den regionsvalgte – Eva Brokholm 
 
 Eva Brokholm stopper ved delegeretmødet 

 

 
 
Vivi Bjørnmose valgt uden modkandidater 

9. Hurtig evaluering af NORDFYN’s afholdte 
aktiviteter: 
 Café NORDFYN 3/10 (Ove) 
 
 
 ATTAK cafeaften 10/10 (Rie, Kristina) 
 
 
 
 
 Møde med ungekontakter 15/10 (Rie, Kristina, 

Vivi) 
 
 
 

 
 
Desværre ikke nogen nye fra Nordfyn, men 
godt velbesøgt arrangement 
 
Afholdt ude ved Cecilie (pga. ombygning i 
Frivilligcentret samt deres alternative tilbud 
på ingen måde er handicapvenligt), godt 
arrangement med 2 nye 
 
Udover det nævnte under punkt 2 så vil 
bestyrelsen gerne sponsorere madudgifter 
til de planlagte spisearrangementer i foråret 
2014 for ATTAK ved Cecilie 
 



 Mød Bobby Zacharia 24/10 (John) 
 
 Bryg selv øl 5. + 19. november (Jan) 
 
 
 Aktivitetskalender 2014 - hvordan er det gået 

med udarbejdelse? (Diana) 
 

Godt, velbesøgt møde 
 
Første aften en stor succes 
 
 
Den er klar til at gå i trykken, i fremtiden 
laves den på A3 og foldes. Den for første 
halvår 2014 forstørres op i format A3. 
Dette fordi der efterhånden skal stå mange 
ting og der skal bruges en for lille 
tegnstørrelse 
 

10. Kort opsummering af status på NORDFYNs 
kommende aktiviteter: 
 Julefrokost 26/11 (Diana) 

 
      John har følgende spørgsmål/kommentarer : 
      - Kan uafhentede gaver bruges? 
 
      - Er der mulighed for vegetarmenu? 
 
 
 
 
      - Er der brug for flere gevinster? 
 
      - Hvem vil stå for evt. indpakning af gevinster? 
 
 
 ATTAK cafeaften 12/12 (Cecilie) 

 
 

 
 
 
 
 
Ja gerne 
 
Diana vil undersøge sagen, og bestyrelsen 
mener, der bør være mulighed for at tilbyde 
enkelte variationer, dog vil det så nok være 
portionsanrettet til pågældende person/er. 
 
Meget gerne. John forsøger at skaffe nogle. 
 
Vivi sørger for indpakning, hvis gaver 
leveres hjemme ved hende 
 
Foregår hjemme ved Cecilie og der 
serveres kage 

11. Opfølgning på emner fra sidste bestyrelsesmøde 
 
 Takkebrev til Casino Royster (John) 
  
 Albanifonden (Jan) 

Vivi foreslår ansøgning af mobile skillevægge 
til 'vores lokale' i Bolbro ældrecenter (uddybes 
af Vivi på mødet) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Rosenfestival i Bogense - er der noget nyt? 
(Jørgen) 

 
 
 
 
 

 
 
Brev er sendt til Casino Royster 
 
Jan arbejder videre med en ansøgning på 
mobile (fælles) skillevægge, der bør være 
white-board på den ene side og en ex. 
farvet 'opslagstavle' på den anden. 
Hans skal spørges inden en ansøgning 
vedr. skillevægge sendes. 
Derudover ønsker bestyrelsen eget 
lydanlæg, herunder trådløse mikrofoner, til 
lokalet. John undersøger hvad der skal 
bruges af ovennævnte lydudstyr, og melder 
tilbage til Jan, hvorefter ansøgning 
udarbejdes 
 
Som Jørgen har meddelt bestyrelsen, så er 
arrangementet måske ikke lige måden at få 
fat i scleroseramte på Nordfyn, hvilket 
bestyrelsen er enige i. Jørgen foreslår i 
stedet et medlemsmøde, hvor alle 
indkaldes pr. brev og emnet er, hvad 
scleroseforeningen kan gøre for den 



 
 
 
 
 Årsmødet 2014 - forslag fra Vivi ang. 

arrangementet 
 

enkelte syge. Bestyrelsen bakker op om 
Jørgens forslag og John hører om Jørgen 
vil arbejde videre med ideen 
 
Undersøgt en del muligheder for et input og 
Vivi foreslår, at John Østergaard kommer 
og fortæller, med udgangspunkt i Ørbæk 
Bryggeri. lidt historie, samt emnet øl og 
økologi. Samtidig vil der være 
prøvesmagning af ex. øl, juice, vand og 
smoothies 
Bestyrelsen bakker op om forslaget og 
årsmødet starter kl. 17.30 i stedet for, 
hvorefter der først er årsmøde og bagefter 
indlægget. 
 

12. Velkomstfolder - alle 
(se orientering samt udsendte mail fra formanden 
vedr. folderen) 
 

Pga manglende tid udsættes punktet til 
januarmødet. 
ALLE i bestyrelsen skal inden mødet 
gennemgå den eksisterende velkomstfolder 
og skriftligt sende ændringsforslag til Vivi i 
god tid (mindst 14 dage) før næste 
bestyrelsesmøde 
 

13. Forslag fra bestyrelsen 
 

Ingen indkomne forslag 
 

14. Næste møde 
  
Forslag – 21. eller 28. januar? 
Kageansvarlig: Diana? 
 

 
 
D, 21. januar 2014 kl. 18.30 i Bolbro 
Ældrecenter. 
Kageansvarlig : Diana 
 

15. Evt.  
 

Ingen yderligere punkter 

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


