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Odense februar 2014 

 

 
Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 
 
I det følgende afgives beretning for Scleroseforeningens Lokalafdeling NORDFYN 
Kerteminde, Nordfyns og Odense kommuner for året 2013. 
 
 Fakta - Nordfyn. 

   
Omfang  ha Indbyggere 
Antal kommuner 3   
Arealstørrelse K: 20.353,3 24.000 
 N: 44.761.8 29.300 
 O 30.560,3 191.600 
 NORDFYN: 95.675.4  244.900 
ha: hektar (10.000 m2) 

 
Medlemsfakta  2009 2010 2011 2012 2013 2014 
K m 35 52 28 33 36 58 

u 104 87 94 87 83 65 
N m 54 27 52 53 61 37 

u 91 94 80 74 71 70 
O m 273 276 283 277 305 310 

u 622 573 542 531 509 455 
NORDFYN m 362 255 363 363 402 405 

u 817 759 716 692 663 590 
 m+u 1179 1114 1079 1055 1065 995 
 
m: med ms 
u: uden ms (støttemedlemmer) 

 
 Organisation.  

 
Marianne Kivsmose, Jørgen Leth, Henrik Boye Jensen og Diana Holmsted Brus Jensen blev 
i marts valgt som bestyrelsesmedlemmer og Helle Nielsen som kasserer. Jan Forsström og 
Ove Steen Johansen valgtes som suppleanter. Bestyrelsen konstituerede sig i april og har 
holdt 7 bestyrelsesmøder. 
 
Lokalafdelingens unge har organiseret sig ved nedsættelse af gruppen UNGEteamet. 
Gruppen består af 3 unge (Rie Lynge Rasmussen, Kristina Falsberg Iversen og Cecilie 
Heick Andreasen), der kollektivt står for ungearrangementerne og deltager i 
bestyrelsesarbejdet i NORDFYN.  
 
Der er nedsat et politisk udvalg, under ledelse af Marianne Kivmose med deltagelse af 
Jørgen Leth og René Hass Henriksen. Udvalget arbejder sammen med politisk aktive i 
andre fynske lokalafdelinger.  
  
Bestyrelsen varetager øvrige opgaver kollektivt, men ønsker på sigt at få flere udvalg 
oprettet. 



Bestyrelsens beretning februar 2014 side 2   

 
 NORDFYN – nyt navn til lokalafdelingen. 
 

Bestyrelsen har ikke afsluttet ændringen af navnet fra KNO til NORDFYN i alle detaljer. 
Design ændringen er sket og visitkort til bestyrelsesmedlemmer er foretaget. Et skift af 
navn og ændring af brand tager lang tid. Bestyrelsen holder nøje øje med udgifterne og 
retter efterfølgende henvendelse til Scleroseforeningen. 
 

 Grafisk design. 
 
Vi har fortsat udviklingen af designet og brug af nye logoer og headlines. Følgende er 
udviklet: 
Nyhedsbrev 
Café NORDFYN 
Idé Bank 
QR kode 
 

 Events. Lokalafdelingen har deltaget i en række events, som det vil fremgå af 
beretningen.  

 
Vi kommer langt for dine byttepenge. NORDFYN deltog i 2013 atter i 
byttepengepenge projektet ”kys sclerose farvel”. Projektet havde deltagelse af ikke 
mindre end 21 frivillige, der opstillede 355 bøtter i 256 forretninger i NORDFYNs område. 
Helle Nielsen, kasserer i lokalafdelingen, slæbte mere end 134 kg byttepenge i banken, 
da projektet sluttede, og det optalte resultat blev overvældende kr. 58.412,00. Det en 
tilvækst på 13 %, i forhold til 2012. Der har været god presseomtale og fotos i 
lokalaviserne. 
 

 RoseLiv. Koncerten og kunstauktionen blev afholdt for 12. gang. 75 % af overskuddet 
går til forskning i sclerose og 25 % går til lokalt arbejde, og deles mellem de 4 fynske 
lokalafdelinger efter antallet af solgte billetter. John deltager som repræsentant for de 4 
lokalafdelinger i styregruppen. I 2013 uddelte lokalafdelingen 58 gavekort til frivillige, 
som tak for hjælpen med lokalafdelingens mange projekter. Koncertdelen af RoseLiv var 
desværre ikke så velbesøgt, men Lene Kampmann der også i 2013 havde ansvar for 
billetsalg i lokalafdelingen fik solgt så mange billetter, at NORDFYN fik en stor del af 
lokalafdelingernes del af overskuddet. 

 
 RAP om KAP blev afholdt for 15. gang på Fyn som et samarbejde mellem de 4 fynske 

lokalafdelinger. RAP om KAP er helt klart blevet et FYNSK brand. NORDFYN har deltaget i 
arbejdet med 5 personer i styregruppen. RAP om KAP 2013 fik et rekordstort overskud på 
115.000 kr. Arrangementet var en stor succes og velkomsttalen fra operachef Jesper Buhl 
og især underholdningen af Sherif Haps & Guffe var i top. Overskuddet deles ”fifty fifty” 
med hovedforeningen, og det fynske overskud deles ligeligt mellem de 4 lokalafdelinger. 

 
 Fjordens dag blev afholdt dagen efter RAP om KAP og lokalafdelingen deltog igen i 

2013 i Klintebjerg Havn i Nordfyns Kommune. Lokalafdelingen udviklede et 
”happeningskoncept” - Vi havde stillet en gangtest på benene: Kom og afprøv din 
gangfunktion, og se hvad der sker, når man har svært ved at styre sine bevægelser. 
Det gav god mulighed for at få folk i tale, og mange henvendte sig på standen og fik 
en snak og udleveret materiale om sygdommen. Her fik de også mulighed for at 
afprøve et par briller, som slørede synet, som mange af os med sclerose oplever ved 
synsnervebetændelse. 
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Happeningskonceptet tænkes anvendt ved flere fremtidige arrangementer – f.eks. RAP 
om KAP. 

 
 Netværks – aktiviteter. Netværksaktiviteterne har fungeret godt i 2013, og antallet af 

aktiviteter er stort set uforandret. Der har været i alt 22 planlagte aktiviteter - fordelt 
således:  

 
Kategori 2013 2012 2011 2010 
”normale” 7 3 (1 aflyst) 7 (1 aflyst) 8 
Café NORDFYN 5 7 (1 aflyst) 7 7 (1 aflyst) 
ATTAK 5 6 (1 aflyst) 2 5 (1 aflyst) 
Events 2 2 1 2 
fælles fynske arrangementer 3 3 5 4 
I alt  22 21 22 26 

 
Der har været flere spændende møder. Vi vil fremhæve 2: 

 
 ”Familietur i Odense Zoo”. Med støtte af en donation i 2011 og 2012 fra Casino 

Royster besøgte lokalafdelingen Odense Zoo i maj måned. En meget hyggelig og 
velbesøgt forårsudflugt. 

 
 Julefrokost med over 75 deltagere. Stor og uvurderlig hjælp fra frivillige. Glimrende 

underholdning – musik og sang v. Simon Schulz og Twins. 
 
Aktivitetskalenderen har i løbet af 2013 ændret udformning fra A5 til A4 format. 
Kalenderen mailes til interesserede medlemmer. Aktivitetskalenderen kan også ses på 
hjemmesiden www.ms-nordfyn.dk. Ellers får medlemmerne information via nyhedsmails. 
Der har i 2013 været udsendt 13 nyhedsmails. 
 
Lokalafdelingen udsender en flot velkomstfolder til nye medlemmer. Velkomstfolderen 
blev præsenteret på årsmødet 2008, og blev revideret i 2011 og en opdateret udgave 
kommer primo 2014. Folderen kan ses på hjemmesiden www.ms-nordfyn.dk.    
 

 AV udstyr 
Lokalafdelingen har foretaget en modernisering og investeret i forskelligt AV udstyr. 
 Projektor (modernisering) 
 Trådløse mikrofoner (ny) 
 Højtaler (ny) 
AV udstyret skal bruges til lokalafdelingens arrangementer og kan udlejes til RAP om KAP 
projektet og andre lokalafdelinger. 
 

 Fonde. Lokalafdelingen deltager i fondsbestyrelsesarbejde for fondene: 
 Thora Storgaards Mindelegat (Steen Borre, Birthe Rasmussen og John Boldreel Larsen). 
 Viggo Sørensens Fond (John Boldreel Larsen er formand og Jutta Hansen i 

bestyrelsen). 
 
 Hjemmesiden og facebook. Vi har en velfungerende hjemmeside www.ms-nordfyn.dk 

med et stort besøg. Hjemmesiden er langt ind under Scleroseforeningens hjemmeside 
www.scleroseforeningen.dk. Vi vil gerne rette en tak til vor web-master Louise Hass 
Henriksen for en flot, overskuelig og altid ajourført hjemmeside. Vi har ligeledes en flot 
facebookside kendetegnet ved overskuelighed og ajourført information – tak til Diana 
Holmsted Brus Jensen og de øvrige i facebook-teamet. 

http://www.ms-nordfyn.dk/
http://www.ms-nordfyn.dk/
http://www.ms-nordfyn.dk/
http://www.scleroseforeningen.dk/
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 Samarbejde. 
 
 Andre lokalafdelinger. De 4 fynske lokalafdelinger har indgået et samarbejde 

omkring 3 projekter (”RAP om KAP”, ”RoseLiv” og ”Scleroseteam OUH”). Det årlige 
formandsmøde blev ikke afholdt i 2013.  
 

 Scleroseforeningens sekretariat. Lokalafdelingen har i perioden haft et 
upåklageligt samarbejde med Scleroseforeningens sekretariat. Når der har været 
problemer, har vi haft glæde af at kunne trække på ekspertisen fra Valby – eller fra 
konsulent i region Syddanmark: Inger Kondrup. 

 
Jeg vil gerne til sidst takke for det meget positive samarbejde i lokalafdelingens bestyrelse og 
udtrykke mit håb for en fortsættelse af det gode samarbejde fremover. 
 
 
 
 
John Boldreel Larsen 
Formand Scleroseforeningens lokalafdeling NORDFYN 


