Odense d. 16. maj 2018
Endeligteferat fra bestyrelsesmøde for Scleroseforeningens lokalafdeling NORDFYN
Tirsdag d. 15. maj 2018 kl. 18.00-20.30
i Bolbro ÆldreCenter, Stadionvej 50, 5000 Odense V.

Tema: Aktivitetsplan

1.

Mødedeltagere:
! Deltagere: John, Anders, Tine, Steen, Anne, Jan, Martin, Helle, Kristina
! Afbud: Anne-Lise,

2.

Valg af ordstyrer:
! Jan valgt

3.

Godkendelse af dagsorden:
! Godkendt

4.

Orientering fra bestyrelsen:
! Formand: Anders har underskrevet forretningsorden, Anne-Lise skal underskrive den til
næste møde.
Årsmødet bliver fremadrettet den 3. Tirsdag i marts,
Julefrokost bliver fremadrettet den sidste tirsdag i november,
Strategimøde bliver holdt fremadrettet 3. Lørdag i januar.
! Basiskursus: Tine, Kristina, Steen og Helle deltog. Det var okay, dog meget orientering om
selve foreningen, som vi godt kunne have læst os til. Godt at møde især de andre
lokalafdelingsbestyrelser på Fyn.
! Helle sender en datomulighed til Martin vedr. en cafeaften som han tilrettelægger i efteråret.
! Vi skal tage billeder fra de forskellige aktiviteterne og sende til John, som lægger dem i
dropboxen. Dette er til brug til bl.a. årsmødet. Vi skal huske at have tilladelserne i orden. Der
skulle gerne komme noget om dette fra Valby snarest.
! Tine tager kontakt til Diana snarest.
! EVENTteamet: Vi er meldt til Fjordens dag og Rosenfestival. Til Rosenfestivalen er vi tilmeldt
konkurrencen, hvor temaet er ”vild med dans”. Anne får brug for nogle kreative frivillige
hjælpere. Så meld gerne ind til hende, hvis I hører om nogen der vil hjælpe til.

! Sekretær: Flytning af bestyrelsesmødet fra den 28.8. til den 21.8. John Inviterer Karen Gehrt
med start kl. 18.30.
! Velkomstmail fra ungeteam er klar den 1.6. Anders sender den til bestyrelsen derefter, så vi
kan tilpasse NORDFYNs til den.
! Mulepose til ny diagnosticerede. Deltagere der kommer til formandsmødet i Grenaa tager det
op + Det kan tages op på det fynsk formandsmøde også.
5.

Emner fra bestyrelsen til diskussion:
! De fremtidige bestyrelsesmøder starter 18.30 til 21.00
! Frivillig: Et arrangement for de frivillige den 2.10. kl. 19-21.00. Anne, Anders og Kristina er
ansvarlig.

6.

Status på NORDFYNs kommende aktiviteter:
! Jytte Abildstrøm aftenen er aflyst pga. hun skal have en ny hofte.

7.

Opfølgning på emner fra sidste bestyrelsesmøde:
! Jan køber 30 stk. af de fremviste keyhanger, så der både er til bestyrelsen og til de frivillige.
De frivillige låner dem kun på dagen, hvor de hjælper.
! Tine og Helle bliver arrangement ansvarlig på NemTilmeld. Vi evaluere under efterårets
bestyrelsesmødet den 30.10.18, hvor vi har temaet aktiviteter forår 2019.

8.

Tema: Aktivitetsplan efterår 2018
! Ølbrygning evt. den 7/11 + 21/11, 325 pr. person Jan melder tilbage til Helle
! Deltagelse ved aktiviteter, hvor alle pladser er besat, må det samlede deltagere fra bestyrelse
max udgøre 25 %

9.

Næste møde:
! Næste møde:
Dato: Tirsdag d. 21. August
Tema: Positionering af lokalafdelingsudvalget
Kageansvarlig: Anders

10.

Evt.
! Der er en oplevelse af, at der ikke er styr på Scleroseindsamlingen. Det er ikke okay og skal
synliggøres på formandsmødet i Grenaa i første weekend i juni.
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Helle Cornett Pedersen
Næstformand / Sekretær
Scleroseforeningens lokalafdeling
NORDFYN

John Boldreel Larsen
Formand
Scleroseforeningens lokalafdeling NORDFYN

