
Scleroseforeningen 

                           Lokalafdelingen for Nordsjælland Øst
Møde nr. 2 / 2018
Dato   :   15. maj  2018

     Tid      :    kl. 16.30
Sted    :    Frivilligcenter Helsingør, 
Kronborgvej 1 c, 

                
                           

             

Bestyrelsesmøde – dagsorden

Mødedeltagere : Laila Rohde Mortensen                          (LRM) Formand
Sune Lundberg (SL) Kasserer           
Ulla Løvind         (UL) Sekretær ( referat)

Afbud Susanne Dahlberg (SD)
Susanne Sønderga4 rd (SS) Supleant

Deltager ikke Finn Jarnvig                                                  ( FJ)  Organisationskonsulent

 
01.  Konstituering                 
Ad. 01: Bestyrelses blev konstitueret med bemærkning om at SD pa4  grund af sygdom i familien, 
ikke pt. deltager i bestyrelsesmøderne, men genoptager bestyrelsesarbejdet na4 r hun er klar. SL blev
valgt til kasserer pa4  a4 rsmødet - alt fungerer. Resten af bestyrelsen har de samme poster som 
tidligere.

02.   Underskrivelse af forretningsorden                
Ad. 02: Forretningsordenen blev underskrevet af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

03.    Kommende møde datoer               
Ad. 03: Kommende bestyrelsesmøder blev fastsat til 6. august, 24. september og 12. november.     
SL sørger for lokale.

04.   Hvad vil vi gerne i fremtiden          
Ad.04:  Pa4  grund af at der pt. kun er fire aktive bestyrelsesmedlemmer begrænser vi 
medlemsaktiviteterne, men holder fast i Cafe< -aftener og a4 rlige arrangementer som julefrokost og 
bowling.  Na4 r der gælder yderligere arrangementer tager vi det stille og roligt.
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05.   Børneattester               
Ad. 05: Der er kommet ny lov vedrørende børneattester, sa4 ledes at kravet om børneattester ogsa4  
gælder for frivillige uden for idrætslivet, som har direkte kontakt med børn. Vi fremskaffer 
børneattester, na4 r foreningen melder det ud.

06.   En til en rekruttering               
Ad. 06: Vi bakker op om ideen, men ingen i bestyrelses har lyst eller overskud til at medvirke.

07.  CBB abonnement               
Ad. 07: Abonnement hos CBB er steget med kr 10. Vi opsiger det nuværende abonnement og 
opretter et nyt,  ikke pga. prisstigningen, men for at fa4  et nr. som er lettere at huske. SD ga4 r videre 
med sagen.

08.   Nye Visitkort               
Ad. 08: SL bestiller nye visitkort, na4 r de er pa4  tilbud, med foreningens nye logo samt det nye 
mobilpaynr. Pa4  bagsiden af visitkortet skrives formandens og kasserens mailadresse samt mobilnr.

09.   Basis kursus         
Ad.09:  SL og SS deltog. Et ok kursus men kunne godt være afviklet pa4  kortere tid. Der manglede en 
effektiv dirigent, sa4  ”hyggesnakken” blev begrænset.

10.   DH Gribskov               
Ad. 10: Bjarne Jørgensen er blevet valgt til formand i DH Gribskov

11.   Foredrag med Christoffer Vienberg               
Ad. 11: LRM melder tilbage, at vi ikke er interesseret i at afholde foredraget.

12.   Foredrag – samarbejde med Nordsjælland Vest               
Ad. 12: LRM melder tilbage til lokalafdelingen Nordsjælland Vest, at vi pt. ikke er interesseret da 
foredraget er for dyrt.

13.   CalmPalm               
Ad. 13: Da CalmPalm er en ballancevest, bør det undersøges om den kan bevilges som 
hjælpemiddel.  LRM ga4 r videre med sagen. Præsentation af CalmPalm kan evt. organiseres i 
forbindelse med a4 rsmødet. 

14.   Nemtilmeld kursus          
Ad.14: SL deltog. Nemtilmeld vil fremover blive eneste mulige ma4de at tilmelde sig aktiviteter. 
Aktiviteterne pa4  hjemmesiden vil blive linket til nemtilmeld, hvor ba4de selve tilmeldingen og 
betalingen forega4 r.
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15.   Cafe Hillerød               
Ad. 15: DalleValle er et godt sted med god mad til rimelig pris. Toiletforholdene er ok. Et minus er 
dog, at bordbestilling er nødvendig. Fremover vil lokalafdelingen, som det er praksis i Helsingør,  
give en varm drik i forbindelse med cafe<en. LRM clearer det praktiske i forbindelse med betalingen 
med Bjarne.

16.  Evaluering:
Anna le Dous foredrag                                        
Ad. 16: Pa4  trods af problemer med nøgle og projektor og deraf følgende ventetid, et inspirerende 
foredrag som ma4ske blev lidt for langt pga. lidt for meget ”udenomssnak”

17.  Økonomi               
Ad. 17: Canabisforedraget havde 44 tilmeldte og kostede netto lokalafdelingen kr. 2980.         
”Jorden rundt i kørestol” havde 18 tilmeldte og kostede netto lokalafdelingen kr. 650.            
Saldo pa4  lokalafdelingens konto er pt. kr. 59.944.

18.  Eventuelt
Ad.18: 
a. SS foreslog at der fremover bør være to bestyrelsesmedlemmer til at arrangere aktiviteter. Dette 
for at undga4  problemer ved f.eks. sygdom. Forslaget er en god ide og vil fremover blive effektueret.
b. Da der er bestyrelsesmedlemmer der ikke er med længer skal koderne til lokalafdelingens gmail 
og Onedrive skiftes ud. SL sørger for dette.

Mødet sluttet kl 19.30
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Bestyrelsesmøder
18. januar 2016
29. februar
11. april
06. juni
15. august
26. september
21. november
30. januar 2017
06. marts
13. marts          - Årsmøde
03. april            - Konstituering
08. maj
21. august
25. september
13. November
29. Januar
26. Februar
09. April - konstituerende

Møderne afholdes normalt fra kl. 16.30
Frivilligcenter, Kronborgvej 1c, 3000 Helsingør
AMS sørger for nøgle.

 Aktivitetskalender for vores lokalafdeling

10. Januar 2016 – Nytårsbowling
  7. april - Påskefrokost
  7. juli 2016 – Sct.Hans fest
9. juli 2016 -  Korsbæk på Bakken                    
25. august – Græstedrevyen
27. September 2016 – Den Blå Planet              
1. December 2016 – Julefrokost
13. December 2016 – Banko
31. Maj 2017 – Koncert Marie Carmen Koppel
17. Juni – Tur til Legoland
  7. Juli – Aftentur til Zoo
16. September – Christiania
  7. oktober – Trampolin
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  9. november – På arbejde med MS
 26. november – Julefrokost
   7. januar – Bowling
 22. februar – Smerteforedrag
   5. marts - Årsmøde

Nyhedsbreve udsendt:

Nr. 55 -   Netværk for pårørende
Nr. 56 -   Påskefrokost
Nr. 57 -   Påskefrokost 
Nr. 58 -   Græsted veteranmarked
Nr. 59 -   Skt. Hans fest, Korsbæk,
Nr. 60 -   Caféaften (kosttilskud)
Nr. 61 -   Revy,Korsbæk  
Nr. 62 -   Café-fødselsdag, Den blå planet
Nr. 63 -   Coloplast
Nr. 64 -   Julefrokost, Banko
Nr. 1-2017 - 
Nr. 2-2017  -   Årsmøde, blæreforedrag,        
koncert
Nr. 3-2017- Legoland, Koncert 
Nr. 4-2017-  Korsbæk på Bakken
Nr. 5-2017 -  Christiania, Cafe-fødselsdag, 
Trampolin
Nr. 6-2017 – På arbejde med MS, Trampolin
Nr. 7-2017 – Julefrokost, Selvhjælpsgruppe
Nr. 8-2017 – Bowling, Smerteforedrag
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