
Scleroseforeningen 

                           Lokalafdelingen for Nordsjælland Øst
Møde nr. 17 / 2013
Dato   :  30. sept.  2013, kl. 17.00
Sted   : Lindehuset i Fredensborg
             Jernbanegade 28 B

Bestyrelsesmøde - referat
Mødedeltagere :

Laila Rohde Mortensen  ( LRM) Formand
Annemette Samuelsson (AS) Kasserer

                Finn S. Knudstrup         (FIK)
   Anne-Mette Waltersdorff  ( AMW)

Anette Lewinsky            (AL)
Marian Jensen (MJ)

ordstyrer -   Bjarne Jørgensen         (BJ) Sekretær ( referat)

Lene Savizki-Bøhm       (LSB) Suppleant
Afbud Christian Olesen (CO) Suppleant
Afbud Dorthe Ruff Eriksen (DRE) Suppleant

Finn Jarnvig ( FJ )  Organisationskonsulent

Dagsorden : Beslutning :
( Der påregnes pause til spisning kl. ca. 18.00 ) ( Vi hentede pizza)

OBS ! Fremtidige møder starter kl. 17.00 i Lindehuset

Konsulent Finn Jarnvig har ordet:

00a  Det nye kampagnekorps.
Hvad er det HB har besluttet, hvornår starter det og hvad betyder det for lokalafdelingerne?
Ad. 00.a Der oprettes et kampagnekorps, som styres af sekretariatet

Det kan bestå af en kernegruppe og ”løse hjælpere”
Kan tænkes aktiveret i forbindelse med ”Byttepenge” og ”Events”

00b  Foreningens organisatoriske kurser.
- Vore kursustilbud. Se oplæg og spørgsmål på vedhæftede fil.

Foreningen udbyder hvert år et basis kursus som er et grundlæggende kursus for 
bestyrelsesmedlemmer i scleroseforeningen. Derudover udbydes der hvert år et tema kursus, med 
forskellige emner, bl.a. et ledelseskursus (afholdt hver andet år), et coachingkursus, fundraising 
kursus og i 2014 holder vi et bestyrelseskursus som er en overbygning på basiskurset.

Ovennævnte kurser er alle sammen weekendkursus, som vi overordnet kalder 
scleroseforeningens uddannelses weekend, hvor målet er at samle mellem 30 og 50 deltager, så 
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kurset udover et fagligt input også bliver netværks skabende og erfaringsudvekslende.

Der udover afholdes der mindre kurser aften eller dagskurser med emner som rekruttering, 
kasserer kurser, pressekurser etc.

Har I kommentar til scleroseforeningens uddannelses tilbud til de frivillige?
Har i forslag til yderligere kursusaktiviteter, som I synes er påkrævet for at I som frivillige kan 

løfte opgaven?

Ad   00.b 
Kommentarer til kursusaktiviteten : Basiskurser bør have bedre indhold (Laila)

Der mangler info om basisviden (Finn)
Mangelfuld info om foreningens opbygning
Hvordan fungerer foreningen ?
Der efterlyses projektlederkursus.

00.c  Tilskudspolitikken
Der var forhåndsudsendt bilag om revideret forslag til tilskudspolitikken 

Ad 00.c
Det blev aftalt at Finn, Mette og Bjarne repræsenterede bestyrelsen på Regionsmødet

00.d   Spørgsmål til Finn Jarnvig til afklaring :

a. Hvilke regler gælder for ”småindsamlinger” ?
b. Er der regler for, hvordan en lokalafdeling må bruge penge ?
c. Nyt initiativ – kan der sættes focus på ”de hårdest ramtes behov ” ?

01. ad 01 :
Formanden har input til følgende :

a. ad. a 
     Foreningsdag d. 26. oktober 2013 Der er foreningsdag på Vapnagård,

 men vi deltager ikke i år

b. ad b 
Pårørende-gruppe Annemette være på Vapnagård i 

Helsingørs Seniorcenter.
Fremmødte bliver inviteret på smørrebrød

Der udsendes invitation i Nyhedsbrev
( tekstoplæg til BJ)
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c. ad c

      Hvordan går det med folderen ? Dorthe må vide det ? sendt til tryk !

d.                                                                     ad d
Onlinetilmelding – er det noget vi kan bruge ?Foreningens nye initiativ lyder godt
(Laila har sendt mails inden mødet) Vi prøver det på et kommende arrangement

   
e.                                                                     ad e

      Dato for Årsmøde. Planlægges nu ! Årsmødet bliver tirsdag d. 11/3- 2014, 18-21

f.                                                                     ad f
      Opdatering af ”Velgørenhedsmiddag” Salget er i gang

Prøver Ekstrabladet, Aftenshowet, Dagbladet
Der bliver gaver til udlodning.
”Rungstedgaard” næste år ?

g.             ad g
      Bobby Zachariae – opfølgning ??? Laila deltog

Jo mere kontrol jo bedre !
Optimister har lettere ved at ændre livsstil !
Mænd har mere glæde af at være gift !
Kvalitet af netværk er vigtigere end størrelse!
Forudsigelser om behandling blev bekræftet !
Foredrag af andre med Sclerose
Marian fortalte om Arne Nilsson

Louise og Louise ?
Arne Nilsson i sclerose-regi ?
L & L forløb med fysioterapi
Kognitive problemer – Stine/ n. psykolog
Mindfuldness

h.                 ad h
      Afslutning på Team Renell 2013 31. august var der afslutningsmiddag

Der blev 371.000 kr til hovedforeningen
Heraf 100.000 kr til lokalafdeling N. Ø.
2014 går turen til Prag

i.                   ad i
      Tilskudspolitik – vores holdning ? Er det besluttet ?

Godt at ”rejseomkostninger” er indarbejdet
Måske skal reglerne formuleres anderledes. !
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      k.

Evalueringer :

Caféaften september 15-16 var til fødselsdagsaften

Esrum Sø 15 personer fik 1½ time god tur – fint vejr

Græsted Revy 50 deltagere – god mad og revy
Mange var glade for denne aften.

Høstfest aflyst

Foredrag om smerter 10 deltagere + instruktøren

02. ad. 02
Aktivitetsplan efterår/vinter2013-14 Vinsmagning – Vapnagaard Seniorcenter

-italiensk – (Marian og Christian afklarer )

ZOO – lørdag d. 7.juni 2014 

Pårørende-gruppe – dato afklares

BJ & MJ finder nyt sted til Nytårsbowling

03.  ad. 03
Lokalafdelingens aktuelle økonomi indestående ca. 91.000 incl. betaling til
Status v/ Annemette ” Velgørenhedsmiddag ”

04. ad. 04
§ 18 midler Hillerød Kommunes frist er 1.oktober

Helsingør Kommunes frist er 1. februar

05. ad. 05
Evt. Fænrikhus får handicaptoilet

Lousiana har fredags Lounge !

Mødet sluttede kl. :  20.30

Næste møde
25. november  2013
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___________________________________________________________________

Årsmødekalender for 2013 Der afholdes bestyrelsesmøder:
28. januar 2013
21. februar 2013 - Årsmøde
11. marts 2013
 6.maj 2013
10. juni 2013
Sommerferieperiode
05.  august 2013
30.  sept. 2013
25.  nov. 2013
Bestyrelses-Jul

Møderne afholdes normalt fra kl. 17.00
I Lindehuset i Fredensborg
FIK reserverer lokalet og sørger for nøgle.

Aktivitetskalender for vores lokalafdeling
20. maj 2013 – Veterantræf / Jaguarklubben

22. maj 2013 - Finn / Britta i Helsingør

6. juni 2013 - Caféaften

11. Juli 2013 - Prolog – Cykelholdet

8. august 2013 - Caféaften

10. august 2013 – Unge <40 sommerfest

11. august 2013 – Sejltur på Esrum Sø

15. august 2013 – Græstedrevyen

5. sept. 2013 – Caféaften – 2 års fødselsdag

26. september – forslag foredrag / psykolog

3. oktober 2013 - Caféaften

7. oktober 2013 – Pensionistmesse

26. oktober 2013 – Kendismiddag (Laila)

7. november 2013 - Caféaften Xx Oktober – 

21. november 2013 Pårørende-gruppe
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22. november 2013 Vinsmagning i Helsingør

 5.  december 2013 – Caféaften

Xx  dec. – Julefrokost for Lokalbestyrelsen

xx. januar 2014 Nytårsbowling

11. marts 2014  Årsmøde i lokalafdelingen

Nyhedsbreve udsendt :  Nr. 1 – invitation til 4 arrangementer
Nr. 2 – invitation til 3 arrangementer
Nr. 3 – Rejse til Lesbos for kørestolsbrugere
Nr. 4 – Påmindelse om Årsmødet
Nr. 5 – Meditationskursus – tilbud
Nr. 6 – Vikingespil i Frederikssund
Nr. 7 – Handicapidrætsdag 29. maj 2011
Nr. 8 – Invitation til efterårets arrangementer
           ( pr. 5/8 -11 påmindelsesmail !)
Nr. 9 – Hjernerigtig Kost
Nr. 10 – DH – skovtur i Valby Hegn
Nr. 11 – Caféaften + Foredrag i Hillerød
Nr. 12 – Omhandler nærmeste arrangementer
Nr. 13 – Nyhedsbrev om næste måneder m.m.
Nr. 14 – Nyhedsbrev - april, maj og juni 2012
Nr. 15 – Nyhedsbrev – juni, juli, august, sept.
Nr. 16 – Sclerose Tour og Regionalt medlemsmøde
Nr. 17 – Nyhedsbrev – sept.-okt.-nov. 2012
Nr. 18 – Nyhedsbrev – om Frivilligcentre
Nr. 19 –Nyhedsbrev Jule-café-aften og
             Årsmødet 21. febr.2013
Nr. 20 – Nyhedsbrev -dagsorden til Årsmødet
Nr. 21 – Nyhedsbrev - 2 foredragsaftener og 
              ”En dag i Nauren”
Nr. 22 –  Nyhedsbrev -Aktiviteter i maj 2013
Nr. 23 -  Nyhedsbrev - Info om cykelhold og Rejser 
Nr. 24 – Nyhedsbrev – DH skovtur d. 26. maj
Nr. 25 – Nyhedsbrev – aktiviteter juli og august
Nr. 26 – Nyhedsbrev – aktiviteter sept. 2013
Nr. 27 – Nyhedsbrev – Særlig orientering
Nr. 28 – Nyhedsbrev – Middag med De Kendte

Ansvarlig for det skrevne – Bjarne, i samråd med Laila
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