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Orientering fra formanden:

Eva Brokholm stopper i HB.
Eva Brokholm stopper i HB i utide efter delegeretmødet i november 2013 og ligeledes som
formand i Fredericia og Kolding – overbebyrdning. Vivi Bjørnmose Vestfyn vil gerne
vælges og stiller op til det ekstraordinære valg på delegeretmødet. Skal Marianne og jeg
støtte valget?
Digital signatur,
Jeg har i oktober ansøgt om digital signatur for hhv. NORDFYN og Fonden for
Scleroseramte på Fyn (Viggo Sørensens Fond). Jeg har bedt advokat Steen Borre om at
gøre det samme for Thore Storgaards Mindelegat. Det var meningen af
Scleroseforeningen skulle have søgt om signaturen, men det blev erstattet af en
udmærket vejledning.
Lars Arvø – julefrokost,
Jeg har inviteret mine personlige venner Lars Arvø og hustru Valborg til julefrokosten i
NORDFYN. Valborg kan dog ikke pga. arbejde, men jeg tror og ved, at vi får megen glæde
af Lars. Har spillet en væsentlig rolle ved RAP om KAP 2012 og 2013, og han vil tage
fotos til julefrokosten. Lars har desuden fotograferet RoseLiv 2012 og 2013. Lars er
pensioneret radiotekniker og edb-supportmand ved TDC. Jeg vil bede ham vejlede i køb
og installation af det trådløse mikrofonanlæg i Bolbro, som vi på sidste bestyrelsesmøde
talte om at søge Albanifonden om at støtte. Jeg håber, at jeg har jeres opbakning. Lars og
Valborg er medlemmer af Scleroseforeningen, men er bosiddende i Assens Kommune.
Diana vil stå for billetsalget til RoseLiv 2014.
Diana har tilbudt at stå for billetsalget til RoseLiv 2014, hvilket jeg med stor tak har
accepteret.
Mille Dinesen foredrag.
Skal vi afholde et foredrag med f.eks. Mille Dinesen i foråret eller efteråret evt. som et
fælles fynsk projekt? Jeg taler med de øvrige formænd til delegeretmødet i november i
Dronningens Ferieby. Skal det være et større offentligt arrangement med betaling af
entre? Mille Dinesen er et brand i øjeblikket (TV serien Rita (TV2)). Jeg er gentagne gange
blevet ringet op af:
Nick Jepsen ∙ Agent
Store Kongensgade 72
DK-1264 Copenhagen K
Denmark
Phone: +45 70 20 29 70
Cell: +45 22 61 19 31

Velkomstfolder.
Vi skal have revideret og optrykt vor velkomstfolder. Hvordan griber vi det an?

Visitkort.
Færdiggørelsen har trukket meget ud. Lars Nielsen arbejder på færdiggørelsen af ungekontakt-teamet –
påsætning af fotos og et design med ”mere spræl i”. Målet må være: Det skal være færdigt inden
julefrokosten! Jeg synes ikke, vi kan blive ved med at bruge tid og kræfter på færdiggørelsen. Der kan også
blive valgt nye bestyrelsesmedlemmer ved årsmødet, og så er det forfra igen!

