
Odense d. 19. november 2012 
 

Referat fra bestyrelsesmøde for Scleroseforeningens Lokalafdeling for Kerteminde, 
Nordfyns og Odense Kommuner (KNO) 

tirsdag d. 6.november 2012 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: Kristina 
 
 

2. Valg af ordstyrer. 
 
Marianne foreslås. 

Marianne valgt. 

3. Godkendelse af dags-
orden.  

Godkendt. Fremover besluttet at et fast punkt er kort gennemgang 
af fremtidige aktiviteter indtil næste bestyrelsesmøde. 
Til dette møde tages dette punkt under Evt. (11) 

4. Kort orientering fra 
formanden. 
 
Yderligere orientering fra 
formanden : 
 
 
 
 Tryk af 

aktivitetskalender. 
 
 Rose Liv 2013. 
 
 
 
 
 
 Møde i Centerrådet. 

 
 Vedr. white board 
. 

Formandens fremsendte orientering er vedhæftet. 
 
 

Eva Brokholm (Fredericia Kolding) og Vivi Bjørnmose (Assens 
Middelfart) stiller op som nyt regionsvalgt HB medlem ifald Tarben 
Hansen vælges til Info og PR udvalget. Vivi valgte ikke at stille op 
og Eva blev valgt 5. november. 
 
John og Diana aftaler indbyrdes, hvem der foretager det praktiske. 
Der bestilles 400 eksemplarer. Vivi skal have 200.  

 
Lene har lovet at stå for salg af billetter i 2013 også, og yderligere 
information fremgår af aktivitetskalenderen 2013. 
KNO fastholder at give fribilletter som tidligere. Ingen gav udtryk 
for at kende andre lokalforeninger, som evt. kunne være med til at 
sælge billetter. 

 
Ove deltager som vores repræsentant. 

 
Vivi undersøger videre og sender forslag til Ove inden mandag d. 
12. nov. Måske ældrecentret evt. kan indkøbe. 
 

5. Kort orientering fra 
kasseren. 

Økonomien balancerer fint. 

6. Emner til den regionsvalgte 
– Tarben Hansen.  

Ingen emner. 

7. Hurtig evaluering af KNOs 
afholdte aktiviteter: 
 

Et attackmøde hvor 4 deltog. 

8. Status vedr. KNOs 
projekter. 
 
 Politik (Marianne). 
 

 
 
 
Møde i fælles politisk udvalg på fyn i okt. 2012: 
Flere emner blev diskuteret bla.: 



 
 
 
 
 
 
 
  
 Facebook (Vivi – 

orientering om KNOs 
facebookgruppe). 

 
 
 
 
 RAP om KAP (John). 
 
 RoseLiv (John). 

Stor utilfredshed med planlægning og afholdelse af sclerosetour 
2012. 
De skærpede muligheder for trivselsbil blev ligeledes diskuteret, 
og KNO vil forsøge gennem Dorrit at finde ud af, hvor mange der 
får og ikke får bevilget trivselsbil. KNO vil opfordre til der 
udarbejdes en ’blå bog’ med fif til, hvad man skal huske ved 
ansøgning. 
 
Diana og Vivi starter den nye gruppe op, hvor begivenheder m.m. 
lægges på siden også. Formålet med siden er, at KNO er synlig 
for medlemmerne, og alle kan komme med indlæg osv. til siden. 
Pga. den ændrede opbygning af facebook og vi ønsker at være 
offentligt, er vi nødt til at starte en ny gruppe op. Altså vi ønsker 
også med siden at være en katalysator medlemmerne imellem. 
 
Godt i gang med planlægning af arrangementet i 2013. 
 
Møde i gruppen d. 7 nov. 2012. 

9. Aktivitetskalender 1. halvår 
2013. 
 

Kalenderen er færdig. 
Vivi sender til udlevering på sclerosehospitalerne til patienter fra 
vores lokalområde. Vivi sørger fra at levere til neurologisk afd. 
OUH. 
Bestyrelsen vil lægge kalenderen ved egne fys. m.m. 

10. Næste møde. 
  
Forslag: Tirsdag d. 22. 
januar 2013. Kageansvarlig 
er Henrik. 

 
 
Vedtaget. 

11. Evt.  
 
 Kommende aktiviteter: 
 
 
 
 Fysioterapi: 
 
 
 
 Det er lidt svært at få 

frivillige nok til en del af 
opgaverne, hvad gør vi 
i KNO for at afhjælpe 
det problem? 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Julefrokost: Status ca. 30 tilmeldte og 4 frivillige, dog kan vi godt 
bruge et par stykker mere. Evt. interesserede navn m.m. gives til 
Ove. Vivi og Jan aftaler internt vedr. transport. 
 
Henrik tager kontakt til Ulrik Dalgas vedr. træningsprogram, som 
kan lægges på nettet evt. sammen med et oplæg til en almen snak 
om udbytte af fysioterapi det enkelte sted. 
 
Aftalt at lave en Frivilligfolder i KNO, som skal være en opfordring 
til andre om at melde sig som frivillige til KNO’s aktiviteter m.m. 
 
I den forbindelse tager Cecilie/John kontakt til frivilligcenteret vedr. 
at skaffe flere frivillige. Evt. interesserede meddeles Diana. 
 
Forslag til tekst til Frivilligfolderen udarbejdes hurtigt af Cecilie, 
forslag sendes til John, som samtidig inddrager Inger Kondrup for 
at se, om hun har forslag til indhold i folderen. Et udførligt forslag 
til folderen sendes af John, når den er klar til Kristina til endelig 
formulering.. Cecilie sørger for billeder til folderen. 

 
 
___________________________ 
John Boldreel Larsen 
Scleroseforeningens lokalafdeling KNO 
formand 


