
Odense d. 30. oktober 2012 
 
 

Orientering fra formanden:  
 

 
KNOs hjemmeside. 
Der er sket forbedringer efter KNOs ønske på ms-kno.dk 
 
Delegeretmøde – støj i Scleroseforeningen. 
Jeg er blevet orienteret af Jens Holst på mail og telefon vedr. status på ”støjen” på de 
indre linjer i Scleroseforeningen. Jeg har sendt mailen til Marianne, der deltager i 
delegeretmødet på KNOs vegne. I korte træk er status denne: 

 Prioriterings-, indsats- og værdidebatten med den deraf følgende ”mailkrig” blandt 
formænd og HB er endt i en række helt konkrete tiltag. 

 HB har D. 22. oktober 2012 vedtaget de handlingsplaner, budgetter og ændringsforslag 
til strukturen der skal endeligt godkendes på næste delegeretmøde. 

 HB har ifølge Jens Holst været meget lydhør og har positivt handlet på de punkter, der 
blev rejst før sommerferien, og i de vedtagne handlingsplaner og budgetter er der afsat 
enten penge i budgettet eller beskrevet i handlingsplanerne, hvilke tiltag der sættes i 
værk for at afdække mulige ændringer eller udvidelser. 

 Jens er selv tilfreds med, at HB har vedtaget at udvide Formandsskabet med en ekstra 
næstformand, og samtidigt har beskrevet hvilke arbejdsopgaver der fremover 
varetages af hvem samt, at der med en ekstra næstformand i større grad stilles skarpt 
på organisatoriske / foreningsmæssige ting foreningen. 

 Jens Holst kandiderer til den ene næstformandspost / organisatorisk næstformand i 
Scleroseforeningen og støtter Christian Bardenfleths kandidatur til genvalg som 
formand. 

 Jens Holst tror på, at alle nu forener kræfterne, så Vores Patientforening kommer 
styrket ud af sommerens debatter og at vi dermed sammen opnår de nødvendige 
konkrete resultater. 

 
Tryk af aktivitetskalender, 
Jeg har samlet information vedr. tryk af ½ årskalender sidste gang vi fik trykt. De er: 
 Trykkested: ABC print, Fynsvej 40, 6000 Kolding, att. Christian Sønderby, Tlf.: 9674 

0800 - Mobil 2143 4601, cs@abcprint.dk, www.abcprint.dk. 
 Antal eksemplarer: 200. 
 Tryk information: Vægt 140g/m² - PDF-format – foldes – ring til Christian først - mailes 

til Christian Sønderby cs@abcprint.dk – hvem gør det? 

mailto:cs@abcprint.dk
http://www.abcprint.dk/
mailto:cs@abcprint.dk


 Jeg ønsker 20 eksemplarer. 
 Hvor mange til Vivi? 
 Hvor mange til afdeling N, OUH til venteværelset på 8. etage? Hvem er ansvarlig? 
 Få tryksagen sendt eller få Steen Friis Andersen til at hente  

tryksagen (Steen arbejder i Kolding). 

navn adresse PostNr Bynavn telefonnummer mobil email 

Steen Friis 
Andersen 

Rensdyrløkken 
109 

5210 Odense 
NV 

2193 5451  estrid.steen@gmail.com 

 
Foredrag. 
Jeg er inviteret til at holde det sædvanelige på foredrag ergoterapeut-uddannelsen, 
University College Lillebælt d. 18. december. Emne: Det frivillige arbejde i 
Scleroseforeningen. 
 
Nye navne til Lokalafdelinger. 
Jeg har mailet til marketingschef i Scleroseforeningen Helle Ousted og luftet min 
utilfredshed med den larmende tavshed i forbindelse med det omfattende arbejde, der blev 
gjort sidste år med navngivninger af lokalafdelingerne. Jeg har bl.a. spurgt til hvilket referat 
af et HB møde, der omhandler beslutningen, om nye navne betyder nye CVR-nre., hvornår 
de træder i kraft osv. Jeg har modtaget et tillæg til HB referat 29. august, hvor Info- og PR 
udvalgets indstilling blev taget til efterretning. De øvrige spørgsmål vil blive besvaret 
senere. Altså som Jens Holst havde orienteret mig om – men jeg ville gerne være 
orienteret officielt. 
 
RoseLiv 2013 
Der afholdes styregruppe møde hos John onsdag d. 7. november. Vi vil forsøge at få 
nabolokalafdelinger (Fredericia+Kolding) og (Slagelse+Sorø) til at sælge billetter. Jeg har 
kontakt til den nyvalgte formand for Randers (Marianne Rand Jensen), som jeg kender fra 
ScleroseCenter Ry, hun er interesseret i at komme til RoseLiv 2013 sammen med 
medlemmer af hendes lokalafdeling. Er der ingen af bestyrelsen der har kontakt til andre 
lokalafdelinger, så vi kan sælge flere billetter, og få en større andel i overskuddet? 
 
Jeg vil foreslå at KNO giver det sammen antal fribilletter/gavekort som i 2012. 
Jeg udarbejder gavekort. 
 
RAP om KAP 2012. 
Overskud for eventen 2012 var på kr 99.414,00. Meget tilfredsstillende. 
 

  

 


