
Odense d. 11.februar 2013 
 

Referat fra bestyrelsesmøde for Scleroseforeningens lokalafdeling NORDFYN 
tirsdag d. 22. januar 2014 kl. 18.30-21.00  

i Bolbro ÆldreCenter, Stadionvej 50, 5200 Odense V.  

Tema: Ordinært bestyrelsesmøde 
 

 
 

 Sagsfremstilling og kommentarer Konklusion 

1. Mødedeltagelse. 
 
Vivi, Helle, Diana, Ove, Jan, Marianne, Kristina, 
Cecilie, Henrik & John. 
 

Afbud:  
Jan og Cecilie 
 

2. Valg af ordstyrer. 
 
Det foreslås at Marianne vælges til ordstyrer. 
 

Marianne valgt. 

3. Godkendelse af dagsorden.  
 

Godkendt. 

4. Kort orientering fra formanden. 
 
Yderligere orientering fra John  
: 
 Domænerne ms-nordfyn.dk og 

msnordfyn.dk er etableret, testet og 
godkendt af Louise. 

 
 Ny skrivelse fra Jane Margrethe Yde, 

Kerteminde!! Vedr. God Adgang - 
Verdensmærkatet – Nordstranden. 

 

 Kan Jutta Hansen indstilles til bestyrelsen i 
Fonden for Scleroseramte på Fyn med Erik 
Lynge som suppleant? 

 

 Kan Steen Borre, Birthe Rasmussen og 
John Larsen indstilles til bestyrelsen for 
Thora Storgaards mindelegat? 

 

 Ung (23år) scleroseramt mand fra 
lokalområdet i TV2 Fyn i søndags. Læser 
på SDU og er medforfatter på en kogebog. 
Skal vi kontakte ham og høre om han er 
interesseret i organisatorisk arbejde eller 
andet i scleroseforeningen? 

 
 Vi bør tænke på generationsskiftet i 

bestyrelsen. Føler alle sig godt nok 

Johns fremsendte orientering til bestyrelsen 
inden mødet er vedhæftet. 
 
 
John afmelder de gamle domænenavne i løbet 
af et halvt år. 
 
 
Taget til efterretning af bestyrelsen. 
 
 
 
Bestyrelsen godkendt indstilling. 
 
 
 
Bestyrelsen godkendt indstillingerne. 
 
 
 
John kontakter vedkommende. 
 
 
 
 
 
 
Bestyrelsen tænker over spørgsmålene. 
 



orienteret om bestyrelsens opgaver? Kan vi 
erstatte alle ved forfald? 

Vi vil udsende mere information og i næste 
nyhedsmail bla. opfordre alle til at læse 
funktionsbeskrivelser samt forretningsorden 
for lokalafdelinger på vores hjemmesiden. 
 

5. Kort orientering fra kasseren. 
 
 NORDFYN har modtaget en nytårshilsen fra 

BANK Nordic. De oplyser, at det bliver en 
filial uden kasseekspedition – og mere et 
servicecenter. Betyder det noget i 
forbindelse med veksling af byttepenge 
Helle (byttepengeprojektet)?  
 

 Byttepenge 2013. Vivi foreslår at 
NORDFYN giver et beløb til 
transportudgifter. Jeg er enig, det vil klæde 
lokalafdelingen. 
 
 

 Helle mangler budget for aktiviteter i 2013 

Økonomien balancer fint. 
 
Nej, Helle kan forsætte arbejdet uændret. 
 
 
 
 
 
 
Bestyrelsen enig. Der er besluttet 
kørselsafregning i følge antal km. Helle laver 
blanket som udsendes sammen med div. 
materialer til byttepengeprojektet til 
byttepengeindsamlerne. 
 
De aktivitetsansvarlige sender budget hurtig til 
Helle. 
 

6. Emner til den regionsvalgte – Eva Brokholm – 
Fredericia + Kolding (Nyvalgt i stedet for 
Tarben Hansen).  
 

Bestyrelsen tager valget til efterretning 

7. Hurtig evaluering af NORDFYN’s afholdte 
aktiviteter: 
 Julefrokost 27/11 
 
 

 ATTAK Café aften 6/12 

  

 Vin & Hygge 8/1 

 

 
 
Godt arrangement med fint fremmøde. Vi 
fortsætter i samme koncept. 
 
Ingen kommentarer. 
 
Fint fremmøde med god underholdning. 

8. Status vedr. NORDFYN’s projekter. 
 
 Politik (Marianne). 
 
 
  
 
 Facebook (Diana). 
 
 
 
 
 RAP om KAP (John). 
 
 RoseLiv (John). 
 
 Frivilligcenter Odense (Diana, Vivi, John). 
 
 
 

 
 
Møde i politisk udvalg d. 12. februar 2013. På 
mødet er bla. følgende punkter: vejledning til 
ansøgning af handicapbil, snak om nye regler 
vedr. førtidspension og fleksjob 
 
Arbejdet godt i gang. Kristina og Diana 
arbejder sammen evt. med hjælp fra 
frivilligcentret, og målet er at den er i drift 
inden årsmødet i marts 2013. 
 
Planlægning af Rap om Kap 2013 i fuld gang. 
 
Billetsalget starter 1. februar 2013. 
 
Vivi orienterede kort om, hvordan vi kan bruge 
frivilligcentret og der er besluttet følgende: 
Diana er daglig kontaktperson. NORDFYN 
 har meldt sig ind. NORDFYN beskriver 



 
 
 
 
 Frivilligcenter Nordfyns (Marianne). 

specifikke opgaver, vi gerne vil have hjælp til. 
Vivi sender modtaget materiale efter mødet i 
frivilligcentret videre til Diana. 
 
Marianne deltog og fik orientering om deres 
mål, så deres meget handicapvenlige lokaler, 
som lokalforeningen gerne må benytte efter 
aftale.  
 

9. Hurtig orientering vedr. Delegeretmøde 2012 
 
Marianne og John orienterer kort om forløbet af 
delegeretmødet 2012. 

  

 
 
Generelt et positivt og konstruktivt møde. 
 

- Ny forretningsorden vedtaget og 
lægges på vores hjemmeside. 

- ATTAK udvalget nedlagt. Nu kaldes det 
et ungeforum. 

- Lokalafdelingerne skal være noget for 
ALLE medlemmer – ikke kun de aktive, 
og de der kommer til arrangementer. 
 

Følgende blev valgt : 
- Christian Bardenfleth genvalgt som 

formand. 
- Jens Holst og Jette Bai – organisatorisk 

og politisk næstformand. 
- Susanne Dyrhoff (sundhed), Tarben 

Hansen (Info og PR)  (politisk udvalg) 
Jan Debmann (Netværksudvalg), Jacob 
Monies (Social- og Handicappolitisk 
udvalg). 

 
Desværre fik NORDFYN’s indstilling til 
frivilligprisen den ikke, og lokalafdelingen fik 
ingen af de 3 anerkendelser (10.000 kr.). 
 

10. NORDFYNs kommende projekter. 
 
 13/2 Galleri Galschiøt. 

 
 14/2 ATTAK Cafe aften. 

 
 12/3 Årsmøde behandles under punkt 11. 
 

 
 
Der er stadig ledige pladser. 
 
Ingen kommentarer 

11. Årsmøde. 
 
 Kan vedhæftet forslag til dagsorden (efter 

ny forretningsorden) godkendes? 
Dagsordenen lægges på www.ms-
nordfyn.dk.  

 
 
 
 Kan vedhæftet forslag til bestyrelsens 

beretning godkendes? 
 

 
 
Dagsorden godkendt med forbehold, da der er  
usikkerhed om hvordan bestyrelsen kan og 
skal konstituere sig i overgangsåret 2013, hvor 
nogle er valgt og nogle udpeget. 
Vivi kontakter ansvarlig i scleroseforeningen 
for at afklare dette. 
 
Orienteringen ikke udsendt. John udsender 
den til bestyrelsen. 
 

http://www.ms-nordfyn.dk/
http://www.ms-nordfyn.dk/


 
�  Hvem er på valg - efter ændringen i 

forretningsorden skal der vælges 2 
bestyrelsesmedlemmer? 
 

�  John udarbejder PowerPoints i februar 
Ønsker I at se dem? 

 
�  Skal jeg bestille en sandwich pr. tilmeldt? 

Hvem søger for øl/sodavand/kaffe? 
 

�   

 
Se starten af punkt 11. 
 
 
 
Udsat til næste bestyrelsesmøde. 
 
 
Udsat til næste bestyrelsesmøde. 

12. Næste møde. 
  
Forslag: Enten tirsdag d. 26. februar 2013. 
Tema årsmøde -  kageansvarlig er Kristina. 
Eller tirsdag d. 26. marts (konstituering) – Lene 
laver mad) 
 

 
 
Aftalt bestyrelsesmøde d. 26. februar 2013 kl. 
18.30 – 21.00. 

13. Evt.  
Henrik orienterer om status vedr. 
træningsprogram. 
 
 
Vivi : Nyhedsmail 

 
Det tidligere omtalte træningsprogram fra Ulrik 
Dalgas er undervejs og må gerne komme på 
hjemmesiden 
 
Aftalt at nævne i næste nyhedsmail at hvis 
man ikke ændre mailadresse og/eller der 
kommer en fejlmelding ved udsendelse, 
slettes pågældende mailadresse. 
 

 
 
___________________________ 
John Boldreel Larsen 
Scleroseforeningens lokalafdeling NORDFYN 
formand 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Odense d. 11. januar 2013 
 
 

Orientering fra formanden:  
 

 
 
Helle flytter arbejdsplads 
Helle har meddelt mig at hun måske flytter arbejdsplads i BANK NORDIC fra Odense til 
København. Det får desværre konsekvenser for NORDFYN. 
 
RoseLiv 2013 
Der afholdes styregruppe møde hos Kurt Johnsen d. 29. december. Koncerten søndag d. 

3. marts er på plads. Underholdningen bliver med kunstnerne: Kim Sjøgren and His 
Little Mermaid Orchestra, Benny Hayes (irsk folkemusiker), Rene Holm (Vinder i TV 
konkurrence-spiller (trompet),Tamra Rosanes med band, Jesper Buhl (leder af den fynske 
opera) konferencier, Hanne Bramsen (klaver). 
 
Der var enighed (næsten 100% enighed) om at bede Kim Sjøgren pænt om at forny hans 
dels af koncerten. 
 
RoseLiv Kunstauktion er afholdt og vil blive afregnet nå resultatet forelægger. Overskud 
ca. 50.000 kr. Dvs. RoseLiv 2012 kan blive afsluttet! Endelig! RoseLiv kunstaktion 2013 
bliver annonceret og igangsat med udstilling af donerede kunstværker i foyeren i Oense 
Koncerthus ved RoseLiv 2013 d. 4 marts. Det er Lauritz.com Esbjerg er står for auktionen 
(som i 2013).   
 
Der afholdes strategi- og evalueringsmøde i Odense d. 3. april 2013. 
 
Der er enighed om at det vil være godt at oprette en idebank til RoseLiv koncerterne. John 
opretter en database, hvor alle kan maile ønsker til fremtidige koncertnavne. 
 
To nye domænenavne. 
Jeg har købt to domænenavne ms-nordfyn.dk og msnordfyn.dk på one.com. Jeg 
afbestiller domænerne ms-kno.dk og mskno.dk i løbet af ½ år. Der kommer ny 
hjemmesideadresse i vort (nordfyn) område på sclerodseforeningen.dk fra årsskiftet 12/13. 

Jeg vil sammen med webmaster Louise arbejde på tingene fungerer indenfor den første 

uge af 2013. 
 

Pressemeddelelse. 
Kristina har skrevet og udsendt en god pressemeddelelse vedr. skift af navn for 

lokalafdelingen. 

 
Nyt logo. 
Se det nye logo ovenfor for vor forening Scleroseforeningens lokalafdeling for Nordfyn. 
Lad os omtalen den kort som NORDFYN eller lokalafdelingen Nordfyn. Som vi tidlige 
gjorde med KNO. 
 
Frivilligcenter-Odense. 
Diana, Vivi og jeg havde et godt og givende møde med Frivilligcenter-Odense. Det 
orienterer vi om på bestyrelsesmødet. 



 
Ansvar for facebookprofil. 
Diana har ansvaret for NORDFYN profilen på Facebook. Diana tilbød i december, at stå 
for oprettelsen og Diana udarbejder sammen med Kristina en strategi for profilen. Kristina 
har ”professionel” erfaring mht. facebook. Jeg har følt at tiden er kommet til, at ”aberne” 
bliver placeret, og at vi kommer ordentligt i dang. Diana og Kristina orienterer om status på 
førstkommende bestyrelsesmøde. Der var ingen indvendinger fra bestyrelsen mod 
forslaget i december 2012. 
 
RoseLiv projektet sætter en facebook profil i gang snarest. Opsætningen kommer Kurt 
Johnsens datter til at står for. Det har været lidt svært at overtale styregruppen til at 
interessere sig for de sociale medier!!! 
 

Byttepengeprojektet 2013. 
Jeg har spurgt 2 personer i bestyrelsen om de var interesseret i at tage 
koordinatoransvaret i byttepenge 2014 projektet. Jeg tager koordinatoransvaret i 2013. Er 
der nogle af jer andre der er interesseret i at overtage koordinator ansvaret og følge mig 
på sidelinjen? 
 
Jeg synes det er vigtig, at vi tænker på generationsskiftet – der komme en bestyrelse efter 
os. 
 
Midtfyn skifter formand. 
Lokalafdelingen Midtfyn skifter desværre formand til Årsmødet 2013. Kurt Simonsen har 
meddelt sin bestyrelse at han ikke opstiller. 
 
Foredrag. 
Jeg har holdt de sædvanelige på foredrag 1) Fysioterapeutuddannelsen, University 
College Lillebælt d. 22. november med emnet ”livet med sclerose” 2) ergoterapeut-
uddannelsen, University College Lillebælt d. 18. december med emnet ”det frivillige 
arbejde i Scleroseforeningen”. Mette Wang for frivilligcenter Odense holdt foredrag 
efterfølgende om centrets funktion. 
 
Nyhedsmail. 

Jeg savner meget, at der udarbejdes flere nyhedsbreve/mails. Ex. julehilsen og 

nytårshilsen med tak for året de gik, vort håb for fremtiden, aktivitetskalenderen. Vi skal 
være bedre til at informere på nyhedsmail og på vor nye facebookprofil.  

 

Webdisk. 

Jeg har til tider lagt materiale (fotos, PowerPoints mm) på min webdisk hos TDC. Den 
mulighed eksisterer fra medio januar ikke længere. Jeg arbejder i stedet på at etablere en 
mulighed for downlod fra en af mine eksterne diske, som jeg arbejder på at konfigurere 
som en ftp-server. 

 


