
Scleroseforeningen 

                           Lokalafdelingen for Nordsjælland Øst
Møde nr. 1/ 2019
Dato   :   28. januar  2019

     Tid      :    kl. 16.30
Sted    :    Frivilligcenter Helsingør, 
Kronborgvej 1 c, 3000 Helsingør

                
                           

             

Bestyrelsesmøde – referart

Mødedeltagere : Laila Rohde Mortensen                          (LRM) Formand
Sune Lundberg (SL) Kasserer           
Ulla Løvind         (UL) Sekretær ( referat)
Susanne Søndergaard (SS) Supleant

 
01.  Årsmøde                                           
Ad.01: Å4 rsmødet afholdes i frivilligcenter i Helsingør. SL sørger for nøgle.                               
Informatør Jens Christiansen deltager pa9  a9 rsmødet.              
LRM kontakter Zenia og spørger om hun vil deltage med fortælling om sine oplevelse som 
indsamler og dermed forha9bentlig anspore andre til at melde sig til næste indsamling.                
LRM kontakter ”balancevesten” for at høre om han er interesseret i at komme og fortælle om 
balancevesten til a9 rsmødet.                 
UL sørger for indkøb af sandwich, laver handlingsplan og medbringer post-it og blyanter.                 
SL medbringer sodavand og laver budget som uddeles pa9  a9 rsmødet.                                                      
LRM laver a9 rsberetning som UL udsender til de tilmeldte før a9 rsmødet. LRM laver navneskilte efter 
liste over tilmeldte som hun fa9 r af UL                                                                                                                         

02.   Hillerød frivilligcenter           
Ad.02: I Frivilligcenter Hillerød SKÅL vi sende en repræsentant til brugermøder. Å4 rsmødet 
afholdes den 7.3. her møder Vibeke Pagh op som vores repræsentant, hun overvejer desuden at 
stille op til bestyrelsen. Dersom Vibeke ikke pa9 tager sig kontakten til frivilligcenteret bliver vi som 
lokalafdeling nødt til at melde os ud af frivilligcenteret , idet ingen i bestyrelsen har mulighed for at 
pa9 tage sig mødepligten til centerets møder.
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03.   Pårørendekontakt                                   
Ad.03: Helle kan af private a9 rsager ikke længere at pa9 tage sig opgaven som pa9 rørendekontakt. Vi 
søger efter en ny i næste nyhedsbrev.

04.   Eventyrfabrikken         
Ad.04: Årrangementet flyttes til søndag den 28. april.                                                                                       
Vi tilbyder pandekager, men drikkevarer er for egen regning. Deltagerprisen fastsættes til kr. 50 for
voksne og kr. 75 for børn.                                  
UL kontakter Ånne og hører hvad foreningen kan tilbyde af materiale til børnene og hvordan vi skal
forholde os i forhold til dem. Ånne medbringer hvis det er muligt materialet til a9 rsmødet.                     

05.   Formandens computer          
Ad.05: Sune har repareret formandens PC sa9  den nu kan kommunikere med internettet. PC’en skal 
nu sælges.

06.   Butiksindsamling 2019           
Ad.06: UL deltager igen i a9 r som koordinator og kontakter Sunes far for at høre om han vil være 
materialuddeler for Hillerød og UL hører om Henriette vil tage opgaven i Helsinge.                          
LRM deltager som materialuddeler i Helsingør.                                          
Efter problemer med hvor uafhentede bøsser var placeret sidste a9 r, beder vi i a9 r bøssebærerene om
at give UL en oversigt over hvor bøsserne er placeret.                                                     
                                                                                                                                                                                            
07.   Café-events            
Ad.07: I forbindelse med CafeDaften i Helsingør planlægges følgende arrangementer:                             
4. Åpril Pa9 skefrokost                                           
4. Juli Sommerfest med ”bygselv burger”                   
5. September Fødselsdag med stegt flæsk og persillesovs

I Hillerød bliver der brunchcafeD  den 23. februar.

08.    Evaluering                                                                                                                                                                
Ad.08a:  Julefrokost Dalle Valle  der var 27 deltagere. Årrangementet gentages i a9 r.                             
Ad.08:b. Bowling  der var i alt 29 deltagere til enten bowling eller brunch.                                                 

09.   Økonomi                                  
Ad.09: Julefrokost udgift kr. 3836, indtægt kr. 1932 endelig udgift kr. 1903                   
Julehyggecafeaften Helsingør endelig udgift kr. 75                    
Nyta9 rsbowling udgift kr. 4411, indtægt kr. 1162 endelig udgift kr. 3.048. Fremover sættes 
egenbetalingen til dette arrangement op til kr. 75.                                      
Cafe Hillerød endelig udgift kr. 148.
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10.   Eventuelt                                     
Ad.10:  a.  Fredensborg Slot                                                                                                                                        
Vi fastsætter datoen for rundvisning pa9  Fredensborg Slot til søndag den 28.07.. UL arbejder videre 
med arrangementet.                                                                    
Ad.10:  b. Erfamøde for DH medlemmer.                  
Der blev afholdt møde for DH medlemmer den 16.01. Hvor Nadia Burchard fra scleroseforeningen 
ogsa9  deltog. Klara som er DH suppleant i Gribskov kommune har trukket sig pga. flytning. Ånette 
Lewinsky fra Fredensborg dukkede ikke op. Laila undersøger om hun er ok. Næste møde for DH 
medlemmerne er den 11. april 2019.  

Næste bestyrelsesmøde afholdes 25. februar 2019 
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