
 Scleroseforeningen, Lokalafdeling Nordvestsjælland  

  indkaldelse og dagsorden til bestyrelsesmøde  

den 07.11.2018 kl 17.00-21.00 

Lavendelvej 37, 4470 Svebølle 

 

 

 

Formålet med lokalafdelingernes arbejde er: 

1. netværksaktiviteter  
2. synlighed  
3. lokal handicappolitik  

 

 

 Punkt af  beskrivelse Kommentarer 

 Noget på  
 
 Maks 2 min.    Punktet er ikke til 

referat. 

1 Valg af 
mødeleder 

  Mødeleders opgave: Af hensyn 

til referat læser mødeleder 

hvert eneste punkt og 

underpunkt formelt og 

afgrænset op. 

  

 Susanne 

2 Valg af referent      
 

Christina  

3 Prioritering 
  

  Prioritere punkter, samt følge 

op/konkludere 

 

 
 
 



4 Nyt fra 
formanden 

SM O 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nyhedsbreve er sendt ud. 

 

Vores organisationskonsulent 

Anne Frøkiær er tilbage, vi 

ønsker hende velkommen og 

glæder os til at forsætte vores 

samarbejde. 

 

Resultatet fra 

butiksindsamlingen er kommet 

17.226 kr Hvilket er væsentligt 
mindre end de sidste 3-4 år 
 

 

Jeg har fået henvendelse fra 

Lokalafdeling Roskilde om at 

være medarrangør af foredrag 

om canabis med……... 

05.05.2019. Foredraget skal så 

evt finde sted i Holbæk. 

 

Møde Odense 05.11 Styrket 

samarbejde 

sclerosehospitaler/kommuner 

 
 
Bestyrelsen orienteret  
 
 
 
 
 
 
Bestyrelsen orienteret, det 
dårlige resultat kan kobles 
direkte til et rekord-lavt 
antal indsamlere.  
 
 
 
Bestyrelsen orienteret, 
Susanne arbejder videre 
på at stable foredraget på 
benene..  
 
 
 
Bestyrelsen orienteret. 
Kalundborg, Vejen og 
Mårsø kommuner har 
indvilliget i at deltage i et 
projekt til styrkelse af 
samarbejdet. 
Projektperioden løber til 
31. december 2019  
 

5 Nyt fra 
kassereren  

 

BA 

 

B  MobilePay nummerændring 
Regionsmødet? 

Lokalafdelingen skal i følge 
lovgivningen skal have en 
femcifret nummer til 
indbetaling til 
arrangementer via 
MobilePay.  
Hertil forefindes en app. 
Bestyrelsen beslutter, at 
Bent kan sætte oprettelsen 
af nummeret i værk, så 
dette er klart til 
offentliggørelse, senest i 
forbindelse med 
Årsmødet 2019. 
.  
 
  
 



Fra regionsmødet: Bent 
oplyser at kunne 
konkludere, at 
Lokalafdelingens 
medlemsdeltagelse til 
arrangementerne er flot, 
sammenlignet med en stor 
del af de øvrige 
lokalafdelinger.  
 
 

‘6 Tilskud og fonde  BA   

 

Vi er i gang at søge §18 midler til 
2019 
 
 
 
 

§18 søgt i Kalundborg 
 

7 Aktiviteter og 

events 

 

 

SM 

 

 

 

CB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.11 En aften med vores 
psykolog, foreningshuset 
Bispehøjen SM 
 
25.11 Julehygge med banko og 
amerikansk lotteri, evt julemand 
Hørve medborgerhus SM 
 
Forslag til Aktivitetsplan 2019 er 
klar til foreløbig brug med 
henblik på at søge §18 og div 
fonde og ligger som særskilt 
dokument til dagsorden. 

15 tilmeldt i skrivende 
stund  
 
 
9 personer tilmeldt p.t.  
 
 
 
Inden næste 
bestyrelsesmøde skal 
alle 
bestyrelsesmedlemmer 
have givet deres sidste 
input (for Holbæk og 
Odsherred) til 
aktivitetskalender 2019.  
 
 

8 Nyt om/fra 
kommunerne 

SM    Jeg har fået henvendelse fra 

projektet om styrket 

samarbejde mellem 

sclerosehospitalerne og 

kommunerne, om vi vil afholde 

et borgermøde i Kalundborg? 

Igen: Susanne har givet 
tilsagn og har booket 
Solsikken den 5. 
december 2018 



Det har jeg givet tilsagn om, 

idet vi jo har deltaget i 

projektet fra starten af. 

Borgermødet skal være for 

borgere med sclerose i 

Kalundborg kommune. Jeg har 

booket cafe Solsikken i 

Kalundborg den 5.12. 

 

9 Nyt fra 
webmaster og 
info/pressekon- 
takt 

 

SM 

 

 

 

Vi skal have vores aktiviteter i 
den trykte kalender fra 
foreningen. Deadline er 01.12. 
SM arbejder på at få Nem 
Tilmeld til at fungere, idet alle 
aktiviteter fremover annonceres 
på hjemmesiden og dermed 
også i den trykte kalender i 
bladet . 
 

Susanne arbejder videre 
på sagen og holder 
eventuelt møde med 
Klaus Bloch i 
Scleroseforeningen, 
sammen med Christina. 
 
 

10 Nyt, frivillige  SM 

 

 

 

 Frivilligcentret i hver 
kommune kontaktes af 
Christina primo 2019 
Pressetekst om 
arbejdet som 
DH-repræsentant i 
Kalundborg Kommune 
er en mulighed.  

11 Evaluering 

arrangementer 

SM 

 

 

 

 

12.10 Bowling for hele familien 
Holbæk Megabowl, SM 
 
 
 
 
25.10 “Det sker hvor du er” 
Holbæk, foreningshuset 
Bispehøjen SM 
 
 
 

Ca. 30 personer deltog, 
både mad og stemning 
var god. Successen 
gentages i 2019. 
 
 
Hyggelig aften med et 
par nye medlemmer. 9 
personer deltog.  
 
  



12 Nyt DH SM    Vi mangler repræsentant i DH 

Kalundborg, “emner” efterlyses 

Christina er i gang med at oprette 

“annonce” på kommunens 

frivillighedsportal.  

Kalundborg Kommune 
har umiddelbart ingen 
frivillighedsportal, der 
forekommer relevant 
for denne type 
annoncering. ‘Jobbet’ 
er slået op på 
frivilligjob.dk  
 
 
 

13 Nyt ungekontakt 
 

SM      Intet til punktet  

14 Møde og kurser SM  O    Bent repræsenterer 
Lokalafdelingen på 
Delegeretmøde i 
Dronningens Ferieby 
18.-19. november 
 
 

15 Næste 
bestyrelsesmøde 

SM B Hos Ove: 
Torsdag den 6. december,  
lørdag den 8. december,  
eller  
mandag den 10. december 
 
 

Susanne og Bent  har 
clearet med kalenderen. 
Ove og Christina melder 
hver især tilbage på, 
hvilke(n) dag(e), der 
passer bedst.  
 

16 Eventuelt      

 

Noter: O = orientering, D = debat, B = beslutningNoter: SM = Susanne Modin, CB = 

Christina Bock, BA = Bent Andersen OK = Ove Kjær 
 
Formand Susanne Modin: Mobil  60 60 42 29 / e-mail: susannemodin@me.com   

Kasserer Bent Andersen:  Mobil 40 10 13 40 /e-mail: bent@bmwmcklub.dk 

Bestyrelsesmedlem Christina Bock; Mobil 61 33 64 78/e-mail: chriboks@gmail.com  

Suppleant Ove Kjær: Mobil 40 90 42 80 / e-mail: ovekjaer2@gmail.com 
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