
Referat 

Årsmøde Scleroseforeningen 

Viborg Lokalafdeling 

d. 20. marts 2018 kl. 18.00 

Cafeen under CKU Viborg 
Der var i alt fremmødt 17 personer. 

Årsmødet startede med fællesspisning. 

Dagsorden: 

 Valg af dirigent 

Inger Kondrup blev valgt 

 

 Lokalfordelingens beretning for det forløbne år 

På vegne af bestyrelsen fremlagde formand Agnes Nielsen beretningen, der blev 
godkendt af de fremmødte. 

 

 Godkendelse af regnskab 

Kasserer Bodil Nymand fremlagde regnskabet, der blev godkendt af de 
fremmødte. 

 

 Lokalforeningens forslag til handlingsplan 

På vegne af bestyrelsen fremlagde formand Agnes Nielsen handlingsplanen, der 
blev godkendt af de fremmødte. 

 



 Godkendelse af budget 

Kasserer Bodil Nymand fremlagde budgettet, der blev godkendt af de 
fremmødte. 

 

 Indkomne forslag 

Ingen 

 Valg af formand (Agnes Nielsen) 

Agnes modtag genvalg. 

 

Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år  

Kirsten Gade modtog genvalg. 

Jacob Lynnerup modtog genvalg. 

Morten Korsgaard modtog ikke genvalg, da han er flyttet fra kommunen. 

Sara Jakobsen blev valgt.  

 

 Valg af suppleanter for 1 år + medlemmer til arbejdsgrupper 

Laila Madsen meldte sig som suppleant og blev valgt. Laila er 42 år, fra Stoholm 
og har haft sclerose i 14år. 

Heidi Jeppesen meldte sig som suppleant og blev valgt. Heidi er 38 år, pædagog 
og fik sclerose for 2 1/2år siden. 

 

 Valg af revisor 

Thorkild Lynnerup modtog genvalg og blev valgt. 

 

 Information om opstilling og procedure til valg af regionsrepræsentant i 
lokalafdelingsudvalget, HB og udvalg. 



Inger fortalte, at der i det nye medlemsblad til april, vil være en forklaring på 
hvordan og hvad man gør, hvis man kunne tænke sig at opstille. 

 

 Evt. 

Jacob, vores byttepenge koordinator, foreslog at de 1.000kr, der kommer fra 
Scleroseforeningen, kunne bruges til en fællesspisning for alle indsamlerne, hvis 
der er nogen der vil være tovholder. 

Vores organisationskonsulent Inger Kondrup opfordrede til at melde sig som 
koordinator eller indsamler til husstandsindsamling d. 9. september. I år er 
Region Syd også med i indsamlingen. 

Morten fik, som tak for sin indsats i foreningen, 2fl. Vin. 

 

Årsmødet afsluttes og herefter var der besøg af informatør Per fra Århus. 

 

Første bestyrelsesmøde er d. 12. april kl. 14. 

Referent Kirsten Gade 

 


