
Odense d. 28. februar 2013 
 

Referat fra bestyrelsesmøde for Scleroseforeningens lokalafdeling NORDFYN 
tirsdag d. 26. februar 2013 kl. 18.30-21.00  

i Bolbro ÆldreCenter, Stadionvej 50, 5200 Odense V.  

Tema: Årsmøde 2013 
 

 
 

 Sagsfremstilling og kommentarer Konklusioner 

1. Mødedeltagelse. 
 
Vivi, Helle, Diana, Ove, Jan, Marianne, Kristina, 
Cecilie, Henrik & John. 
Kristina har indvilget i at skrive referat i stedet for 
Vivi.  

Afbud:  
 
Vivi, Helle, Henrik 

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

Marianne valgt 

3. Godkendelse af dagsorden.  Godkendt 

4. Kort orientering fra formanden. 
 
Yderligere orientering fra John: 
 

 John har ”lovet” legatansøgere at 
udarbejde et nyt ansøgningsskema, der 
skal gøre det muligt, at det kan udfyldes 
online. En service til de mange, der har 
svært ved at skrive med hånden. Formular 
skabt med Adobe Reader Pro. 

 
 QR kode altid på nyhedsbrev/mail og 

aktivitetskalender fremover. 
 

 Skal vi oprette en idébank ligesom John 
har gjort til RoseLiv Styregruppen 

 
 John har talt med Kasper Vestergaard 

Jensen ”MS kost og Livsstil”. Bor nu i 
Haderslev – flytter tilbage til Kerteminde 
om 2½ år. Vil godt frivilligt arbejde herefter. 
Har sagt ja til foredrag. 

 
 John har været i dialog med Jens Holst 

vedrørende frygten for at køre folk trætte i 
bestyrelsesarbejdet, aktuelt i forbindelse 
med Byttepengeprojektet. Jens har haft det 
på højeste niveau i Scleroseforeningen. 

 

Johns fremsendte orientering til bestyrelsen 
inden mødet er vedhæftet. 
 
 
Bestyrelsen synes, det er en god idé og 
godkender. 
Enighed om at cpr.nr. kan gælde som en 
underskrift. 
 
 
 
John aftaler nærmere med Vivi og Diana. 
 
 
John beder Vivi om at ajourføre databasen 
og installerer den hos Vivi. 
 
Husk ham når vi skal planlægge fremtidige 
arrangementer.  
 
 
 
 
Bestyrelsen får indsigt i breve og 
mailkorrespondence mellem John og 
Scleroseforeningen. 
 



5. Kort orientering fra kasseren. 
 Saldoen på vores konto er d.d. 53.271,99. 

 

God økonomi 

6. Emner til den regionsvalgte – Eva Brokholm. Intet af tilføje 

7. Hurtig evaluering af NORDFYN’s afholdte 
aktiviteter: 
 

 Galschiøt 13/2 – se orientering fra 
formanden. 
 
 
 

 ATTAK Café aften 14/2 (Cecilie og se 
orientering fra formanden). 

 
 
 
33 deltagere, lidt skuffende. Fantastisk 
arrangement. 
Mange nye medlemmer deltog, hvilket er 
positivt. 
 
Cecilie var syg og havde glemt det. 
Beklager meget. For at sige undskyld har 
hun inviteret deltagerne hjem til sig selv til 
kaffe og kage. 
 

8. Hurtig status vedr. NORDFYN’s projekter. 
 

 Politik (Marianne).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Facebook (Diana)  

 
 
 
 
 
 
 
 

 RAP om KAP (John) - se orientering fra 
formanden. 

 
 
 RoseLiv (John) - se orientering fra 

formanden. 
 
 
 Byttepenge 2013 (John) - se orientering 

fra formanden. 
 

 
 
Holdt møde den 12. februar. 
Hvad man arbejder med i de forskellige 
udvalg pt. Bla.: 
Nordfyn vil afholde temadag om 
velfærdsteknologi. 
Odense arbejder med fleksjob og 
rotationsjob-ordningerne.  
 
Det er sparetider, og mange får afslag på 
handicapbiler. Hvad skal man huske, når 
man søger. 
Vi vil opfordre folk på hjemmesiden til at 
kontakte socialrådgivere for at få gode råd 
både til sin ansøgning og eventuelle 
ankning ved afslag.  
 
 
Den nye sider er egentlig klar, men Diana 
har ikke kunnet oprette Kristina som 
administrator, så hun kunne kigge siden 
igennem, før den blev offentlig/online. Blev 
besluttet, at Diana nu gør siden online, så 
Kristina kan se den og komme med evt. 
kommentarer før Årsmødet. Her holder 
Diana oplæg om siden. 
  
Ikke flere kommentarer 
 
 
 
Ikke flere kommentarer 
 
 
 
Kommet 2 deltagere yderligere via 
frivilliglisten: Peter Frøhlke og Gitte Gubi 
Hansen.  



 
 
 
 

 
 Frivilligcenter Odense (Diana, Vivi, John). 
 
 
 
 
 
 
 Frivilligcenter Nordfyns (Marianne). 

Der mangler folk i Bogense, men Oves 
søster, der bor i Bogense, vil gerne hjælpe 
Marianne. Dermed er vi oppe på 19 
deltagere, hvilket er tilfredsstillende. 
 
Svært at se, hvad vi kan bruge 
Frivilligcenteret til helt konkret. Diana har 
sendt dem plakater vedrørende 
byttepengeprojektet, og de har lagt dem ud 
diverse steder som biblioteker o.lign. Dette 
er selvfølgelig en positiv ting. 
 
Marianne har samme opfattelse af 
anvendeligheden af Frivilligcenter Nordfyn. 
 
 

9. Dagsorden. 
 

 Vivi har aftalt ændret dagsorden til 
årsmødet med organisations-konsulent 
Mikael Freund. Jeg har formuleret skriftlig 
anmodning fra NORDFYN – den har vi 
fået. Jeg vedhæfter forslag til dagsorden. 
Kan den godkendes? Dagsordenen bliver 
lagt på ms-nordfyn.dk før årsmødet som 
altid.  

 
 Hvem stiller op m.m. til valg til bestyrelsen.  

John udarbejder et kandidatpapir til Inger 
Kondrup forud for årsmødet. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 John har inviteret organisatorisk 
næstformand i Scleroseforeningen Jens 
Holst til at deltage i NORDFYNs årsmøde, 
men Jens er desværre forhindret i andet 
møde lokalt i hans lokalafdeling på 
Djursland. 

 
 John har spurgt Steen Öjvind Andersen 

(Estrids mand, aktiv i RAP om KAP SG) 
om han vil stille op. Har ikke tid i 2013 men 
er interesseret i 2014. En kapacitet! 

 
 Har Henrik fået en afklaring på muligt 

emne til ny kasserer i stedet for Helle? 
 

 
 
Dagsorden godkendt 
 
 
 
 
 
 
 
 
På valgt til bestyrelsesmødet: 
Henrik stiller op – 2 år? 
Diana stiller op 
Kristina stiller op til 1 år 
Jørgen stiller op 
Marianne stiller op 
Jan stiller op som suppleant 
Ove stiller op som suppleant 
John fortsætter som formand 
Vivi fortsætter som næstformand 
 
Ok 
  
 
 
 
 
 
Ok 
 
 
 
 
Intet nyt 
 
 
 

10. Bestyrelsens skriftlige årsberetning. 
 

Marianne efterspørger, om man ikke kunne 
tilføje antal indbyggere i skemaet foruden 



Jeg har mailet mit udkast til årsberetning til 
bestyrelsen d. 22. januar. Kan den godkendes – 
jeg laver PowerPoint inden årsmødet og udskriver 
2-3 eksemplarer til interesserede. Beretningen 
bliver som altid lagt på ms-nordfyn.dk efter 
årsmødet. Jeg vil godt maile PowerPointet 
efterfølgende til bestyrelsen, hvis det har 
interesse. 

størrelse/areal. John tilføjer dette. 
 
Ellers er årsberetningen godkendt. 
 
John mailer PowerPointet til bestyrelsen. 

11. Regnskab og budget. 
 
Helle har udarbejdet regnskab 2012 med noter og 
budget 2013 – jeg vedhæfter alle 3 PDF-filer til 
møde-indkaldelsen. Kan de godkendes? 

Godkendt 

12. Bestyrelsen forslag til handlingsplan. 
  
Jeg har udarbejdet et udkast til handlingsplan 
som PowerPoint, som jeg vedhæfter. Jeg har 
skrevet den på en anden måde end de tidligere 
år. Lidt mere konkret og nemmere at forholde sig 
til. Men handleplanen er til diskussion og er et 
udtryk for min personlige holdning og jeg ved af 
erfaring at hele bestyrelsen ikke deler mine mål. 
Vi skal blive enige om at formulere NORDFYNs 
mål for 2013.  

Marianne foreslår et andet navn til Vin & 
Hygge. Giver nogle forkerte/negative 
associationer. 
Tænkes over forslag til navne til næste 
møde. Spørg evt. på vores nye 
Facebookside. 
 
Handlingsplan godkendt. 
 
John mailer PowerPointet til bestyrelsen. 
 

13. Næste møde. 
  
Forslag - Tema: Konstituering - Lene laver mad til 
bestyrelsen – men denne gang hos John privat 
tirsdag d. 26. marts. 

Dato godkendt. 
 
Datoen flyttes til tirsdag d. 16. april kl. 17 

14. Evt.  Vi har fået en whiteboard tavle. Blev 
besluttet at ofre penge på nogle tusser. 
Diana køber. 

 
 
___________________________ 
John Boldreel Larsen 
Scleroseforeningens lokalafdeling NORDFYN 
formand 
 



Odense d. 22. februar 2013 
 
 

Orientering fra formanden:  
 

 
 
Galleri Galschiøt. 
Besøget var en succes - som ventet. 33 betalende medlemmer deltog – flere afbud og lidt 
skuffende deltagerantal – set i forhold til et tidligere besøg. Mange nye medlemmer. Stor 
tilfredshed blandt deltagere – Galschiøt er et spændende menneske, en politisk engageret 
kunstner med  en stor berøringsflade med opgivelser og samfund. Galschiøt har et stort 
hjerte for Scleroseforeningen og er ”vor mand”. 
 
Nøgler til Bolbro. 
Jeg har mødt (dårligt hørende) Hans Nielsen (Blomster-Hans) og fået 2 nye nøgler til 
mødelokalet (den grønne nøgle). Brandvæsenet har forlangt nøglen skulle skiftes. Jeg har 
en nøgle til mit nøglebundt og Marianne får en til sit nøglebundt. Jeg troede fejlagtigt, at 
det var brikken til hoveddøren der skulle udskiftes. 
 

ATTAK Café aften 14/2. 
Jeg har modtaget kritisk mail fra et medlem, der er utilfreds med følgende: ”Det viste sig 
desværre at Café Passagen var under ombygning og ville åbne under et nyt navn 
fredag d. 15/2. Jeg havde aftalt at mødes med en, der hedder Pernille (har sclerose) 
og hendes kæreste. Vi endte med at sidde på Eyde’s og havde en rigtig hyggelig 
aften. Men den arrangementsansvarlige, som jo sådan set står for caféaftenen og 
burde være der, så vi ikke noget til”. Vi må tage en snak om den uheldige og uholdbare 
situation på næste bestyrelsesmøde. 
 
RoseLiv 2013. 
Billetsalget går efter sigende (Johnsen) generelt ikke så godt. I NORDFYN har 
salgsansvarlig Lene solgt næsten lige så godt som sidste år. Men som sædvanlig er vor 
familie og venner, der trækker læsset og billetsalget (det meste). Det er uholdbart og kan 
ikke være rigtig. Andre må også have kontakter…. Der er en del gavekort, der ikke er 
vekslet til billetter endnu også blandt bestyrelsen. Følgende bestyrelsesmedlemmer har 
ikke indløst gavekortet pr. 22/2: Diana, Marianne, Ove, Jan, Kristina, Cecilie, Henrik??? 
 
RAP om KAP 2013. 
Styregruppen er enig om lave et nyt design til ANDelsbeviset men vi går ikke bort fra 
InDesign softwaren. Carsten Mortensen (NORDFYNs grafiker og ven af Vivi) og jeg har 
udarbejdet et nyt og enklere design, der blev godkendt af SG d. 19. februar.  
 
 



Paletten. 
René Henriksen har gennem sit DH engement/arbejde skaffet brochurer om ”Paletten”, 
der er et nyt tiltag fra Odense kommune (se http://odense.dk/Paletten). Tjek siden og jeg 
håber I er enige – den bør vi kunne bruge. Vil du ikke Diana sætte dig ind i tilbuddet og 
finde ud af om vi fremover kan bruge tilbuddet på lige fod med Frivilligcenter Odense.  

Byttepengeprojektet 2013. 
Foreløbig er der følgende personer, der vil være aktive: 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  

  

   

   

   

   

 
Dvs. der er p.t. i alt 16 aktive, hvoraf 13 opstiller og indsamler bøtter, 2 der sprætte bøtter 
op og indsætter pengene i BANK NORDIK og 1 er koordinator. Tilfredsstillende 
organisation, der skal forfines i detaljer i næste uge. Der er 3 helt nye deltagere og 2 er 
sprunget fra i forhold til 2012. Der er problemer med at dække Bogense, men jeg forsøger 
at skaffe/overtale person. 
 
Årsmøde 2013. 
Der er blot 5 tilmeldinger p.t.. Ingen fra bestyrelsen ud over mig og det er forhåbentligt 
ikke rigtigt! 
 
Visions og ”kortslutnings”-møde med Jens Holst. 
Jeg har holdt møde med organisatorisk næstformand i Scleroseforeningen Jens Holst hos 
mig privat d. 12. februar. Jeg har længe haft ønske om at ”kortslutte” de to visionære 
kræfter Jens Holst (foreningsmanden) med Lars Nielsen (anerkisten), der hver i sær 
arbejder for at modernisere og flytte Scleroseforeningen. Det blev et rigtig godt møde med 
konkrete forslag og tiltag. Jeg vil godt uddybe mødet (nok på et andet tidspunkt), hvis der 
er interesse for det. Der blev ikke skrevet referat – det var en hurtig ideudveksling. Jeg har 
inviteret Jens til at deltage i NORDFYNs årsmøde, men Jens er desværre forhindret i 
andet møde lokalt i hans lokalafdeling på Djursland. 
 
 

tømmer  
optælling  

 

http://odense.dk/Paletten


 
Simon Sculz 
Jeg har været overværet en ungdoms talentkonkurrence (Frøbjerg ungdoms teater) i 
Assens Arena, hvor Lenes niece deltog i starten af februar. Her vandt Simon Schulz fra 
Orte, som vi kender fra Vin & Hygge i Otterup 2012 og RAP om KAP 2012, suverænt.  
Dette blot til orientering. 
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