
Scleroseforeningen 

                           Lokalafdelingen for Nordsjælland Øst
Møde nr. 23/2014
Dato   :   21. August 2014
Tid      :   kl. 17.00
Sted   :    Lindehuset, 
Fredensborg
                
             

Bestyrelsesmøde - referat
Mødedeltagere :

Laila Rohde Mortensen  (LRM) Formand
Annemette Samuelsson (AS) Kasserer      

Ordstyrer     Finn S. Knudstrup         (FIK)
   Anne-Mette Waltersdorff  (AMW)           

Marian Jensen (MJ)
Afbud Annemette Sidenius (ASi)

Ulla Løvind         (UL) Sekretær ( referat)
 Christian Olesen (CO) Suppleant

Sune Lundberg (SL) Suppleant

(Deltager ikke) Finn Jarnvig                    ( FJ )  Organisationskonsulent

Dagsorden :

01 Nyt i bestyrelsen ad 01

a. Sune frivilligekontakt. Sune bliver bindeled til de frivillige.
- finder ud af hvad de frivillige vil   
hjælpe med.
- følger op på tilmeldinger af 
frivillige.
- Måske en ide at invitere de 
frivillige til et bestyrelsesmøde, 
evt. med deltagelse af en 
informatør.

b. Delegeret forsamling. 14.-16. November. Laila og 
Marian deltager.
-evt. emne til forsamlingen: Kan 
donationer til lokalafdelingen 
gøres skattefrie ?
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c. Annemette Sidenius ønsker af personlige
    årsager at fratræde bestyrelsen Taget til efterretning. ASi træder 

ud af bestyrelsen, men fortsætter 
som pårørende kontakt.

    Sune indtræder som 
bestyrelsesmedlem i stedet.

  

d. Ændring af lokale til bestyrelsesmøder. Fremtidige bestyrelsesmøder 
afholdes i fælleshuset på Hans 
Paaskes Vej, Snekkersten. Kl. 
16.30. Laila reserverer lokalet.

02 Fremtidige arrangementer Ad. 02

a. Foredrag med Fys. André Christensen Han vil gerne komme sidst i 
januar. Skal have kr 3.000 incl. 
Transport. Laila har kontakten.

b. Vinsmagning Afholdes gerne den 2. torsdag i 
november. Christian undersøger. 
Spanske vine. Marian undersøger 
vedr. mad.

c. Julebanko Laila arbejder videre med 
arrangementet.

d. Kostforedrag Marian har kontakten. Afholdes 9. 
oktober kl. 18.30-21.30 i 
Grønnegadecenteret, Hillerød.

03. Evaluering Ad. 03

a. Yoga workshop Evalueret af deltager som er 
kørestolsbruger. Hun har kun 
positivt at sige om workshoppen. 

b. Mens Health week Et flop ! der var flere udstillere end
besøgende. Vi skal evt. i fremtiden
gøre os mere synlige ved at låne 
bannere o. lign. af foreningen.
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c. Café juli + august Der kom flere nye i juli. 7 stk. 

deltog i august. Sekretæren 
sender fremover en reminder om 
caféen et par dage før.

d. Esrum sø Kun 4 tilmeldte. Arrangementet 
aflyst tilmeldingsgebyr blev 
tilbagebetalt. Vi tager fremover en 
pause fra sejlturen. 

e. Revy Meget lang tid mellem buffet og 
revy. Finn skriver til kroen. Næste 
år overvejes revy i Helsingør eller 
Gilleleje.

f. Sommerfest for de unge. Der deltog 7 personer. Meget 
hyggeligt med gode samtaler. 
Sommerfesten gentages næste 
år.

04. Økonomi Nordsjælland Øst er valgt ud til 
ekstern revidering.

05. Eventuelt. Marian var med på Cykelnerven, 
som tilskuer. Fantastisk 
arrangement. God 
pressedækning. Indsamlet ca. ½ 
mill.

Kulturnat i Helsingør 26.9. Laila og
Marian undersøger om Eight Ball 
kan spille i Caféen så vi evt. kan 
få presseomtale.

Sune laver en ”lagkageoversigt” 
el.lign. over årets arrangementer.

Velkomstfolderen er næsten 
færdig. Laila og Christian følger 
op.

Mødet sluttede kl. 20.15.
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