
 

 
Scleroseforeningen - Lokalafdelingen i Aarhus og Skanderborg Side 1 af 3 

 

Referat fra a rsmøde 7. februar 2017 

 

40 medlemmer var til stede. Årsmødet blev afhold på Marseliscenteret. 

 

1. Valg af dirigent 

Eva Weibel blev valgt.  

Eva konstaterede, at årsmødet var rettidigt indkaldt i ”Lev med sclerose” og på 

hjemmesiden.  

 

2. Fremlæggelse og godkendelse af lokalafdelingsbestyrelsens årsberetning:  
Formand Carsten Nielsen fremlagde bestyrelsens beretning for arbejdet i 2016.  
 

I beretningen indgik: 

- ændringerne i Scleroseforeningens vedtægter og de oplevede konsekvenser af disse på 

Delegeretforsamlingen i november 2016.  

- landsdækkende sundheds-, social- og handicappolitiske aspekter med interesse for 

mennesker med sclerose, herunder nyt internationalt forskningsinitiativ om progressiv 

sclerose ”Progressiv MS alliance”, hash som smertestillende og spasmehæmmende 

middel, ekstra SATS-puljemidler til afvikling af ventelister til sclerosehospitalerne i Ry 

og Haslev samt salget af Scleroseforeningens domicil i Valby. 

- lokalafdelingens arbejde med netværksskabende initiativer med månedlige 

medlemsmøder og diverse netværskgrupper, cafe m.v. 

- lokalafdelingens oplysende virksomhed i Aarhus og Skanderborg.  

- lokalafdelingens arbejde med at skaffe deltagere til forskningsprojekter og 

undervisningsaktiviteter i sundhedsuddannelser. 

- lokalafdelingens handicappolitiske arbejde med deltagelse i de lokale bestyrelser i 

Dansk Handicap i Skanderborg og Aarhus, samt høringssvar på diverse politiske 

initiativer. 

- lokalafdelingens indsamlingsinitiativer herunder bøtteindsamling i foråret og 

husstandsindsamlingen i september. 

- orientering om bestyrelsesarbejdet og tilgang og afgang af bestyrelsesmedlemmer. 

 

På lokalafdelingens hjemmeside, kan årsberetningen læses i sin fulde længde  

 

3. Godkendelse af årsberetningen 

Bestyrelsens beretning blev godkendt. 

 

4. Bestyrelsens forslag til handlingsplan for 2017 

Bestyrelsens forslag 

1. Fortsætte netværksskabende aktiviteter 

2. Fortsætte oplysende aktiviteter 

3. Fortsætte indsamlingsinitiativer 

4. Fortsætte politisk engagement 

5. Skaffe midler til lokalafdelingens drift 

https://scleroseforeningen.dk/node/299/local_board
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6. Gennemføre LEO-Club/arrangement for børnefamilier og helst opstarte et 

familienetværk 

7. Undersøge behovet for en besøgstjeneste til mennesker der er svært handicappede af 

sclerose og er isolerede 

8. Finde nye medlemmer til Netværksgruppen 

9. Finde ny formand 

 

Supplerende forslag fra deltagere i årsmødet: 

 

Aarhus kommune har fået titlen som europæisk frivillig hovedstad i 2018, og det kan 

være en mulighed for at profilere lokalafdelingen 

Sejlskibet Ocean of hope sejler rund i Danske havne i sommeren 2017 og det kan 

udnyttes som event for lokalafdelingen, hvis den kommer her i sommeren som del af 

kulturby året. 

 

Med de to supplerende forslag blev handleplanen for 2017 godkendt. 

 

5. Godkendelse af regnskab og budget. 

Stig fremlagde regnskabet som viste indtægter på 98.065 kr. og udgifter på 80.684 kr. og 

aktiver på 29.318 kr. 

Der havde i 2016 været et større økonomisk råderum på grund af arv på 25.000 kr.  

Samtidig var tilskuddene fra § 18 midler dog blevet mindre.  

Der blev spurt ind til politikken vedrørende deltagerbetaling til arrangementer, herunder 

hvorfor deltagerbetalingen ikke dækkede de faktiske udgifter. Bestyrelsens svar var, at 

der er et ønske om, at økonomi ikke skal fraholde medlemmer i at deltage i almindelige 

netværksaktiviteter. Derfor er deltagerbetalingen til sådanne arrangementer sat til 50 kr. 

Ved andre mere sociale og udgiftskrævende arrangementer som fx grilleftermiddag 

indkræves en højere deltagerbetaling. 

 

Regnskabet blev godkendt. 

 

Stig fremlagde budgetforslag for 2017, hvor der kalkuleres med udgifter på 60.000 kr. 

Indtægtssiden er usikker, da vi ikke ved, om vi får § 18 tilskud fra de to kommuner. Der 

er mulighed for at søge om ekstra tilskud fra aktivitetspuljen i Lokalafdelingsudvalget i 

Scleroseforeningen, hvis tilskuddene ikke kommer i hus. 

 

Budgettet blev godkendt. 

 

6. Indkomne forslag 

Der var ingen indkomne forslag 

 

7. Valg til bestyrelsen 

Stig Kossmann stillede op som kasserer og bestyrelsesmedlem og blev valgt. 

Ulla Transe stillede op som bestyrelsesmedlem og blev valgt. 

Bendt Andersen stillede op som bestyrelsesmedlem og blev valgt. 
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Trine Frøstrup stillede op som suppleant til bestyrelsen og vil gerne indgå i 

Netværksgruppen. Hun blev valgt. 

Sanne Nielsen stillede op som suppleant til bestyrelsen og vil gerne indgå i 

Netværksgruppen. Hun blev valgt. 

 

Michael Dewor Reely ville gerne indgå i Netværksgruppen. 

 

Trine Frøstrup meldte sig som koordinator for butiksindsamlingen. 

 

8. Valg af revisorer 

Lisbeth Bøgeskov stillede op og blev valgt 

Anne Kerndrup stillede op og blev valgt 

 

10. Eventuelt 

Annette Larsen fortalte, at hun har fået tilskud til automatgear uden at dette førte til 

anmærkning på kørekortet. 


