
Årsmøde 2014 

Der har været afholdt årsmøde d. 18. marts 2014 med et 
fremmøde på 15 personer 

Bestyrelsens beretning form 2013: 

2013 har været turbulent på kassererposten. Kort efter årsmødet 
meddelte Marianne Vestergaard at hun ønskede at træde ud af 
bestyrelsen af personlige årsager. Så antog vi Finn Vinter 
Andersen som kasserer, men har måttet erfare at hans job ikke 
har kunnet forenes med vores krav til jobbet. Nu har vores tidl. 
kasserer Bodil Nymand indvilliget i at genindtræde i jobbet.                                               

I oktober måned modtog vi en glædelig meddelelse: Dansk 
Arbejderforening ville donere 10.000 kr. til foreningen. Dansk 
Arbejderforening uddeler deres overskud fra bingospil til 
humanitære foreninger i Viborg og omegn                                                                     

Der har været møde for nye medlemmer. Fra Viborg var der 
mødt 14 op, hvoraf de 6 har sclerose  

Også i 2013 var der butiksindsamling, som blev styret på bedste 
vis af Karl Erik. Resultatet i Viborg blev 27.650,50 kr. næsten lige 
så meget som i 2012. På landsbasis: 1.660.000 kr. Heraf 
136.000 kr. fra salg af stregkoder og 324.000 kr. fra salg af pins 
og læbepomader. Som tak for indsatsen her i Viborg mente Karl 
Erik, at de 1000 kr. han får fra foreningen skulle bruges på 
indsamlerne. Det blev til en hyggeaften på Den kinesiske Mur. 

 

Arrangementsmæssigt startede vi i 2013 et samarbejde med 
Skive. 

Vi havde bowling & buffet  med ca. 20 fremmødte,                           
Mette Mathiasen fortalte om forskellige § i lovgivningen, - her var 
der også ca. 20 fremmødte.                                                              
Sommerudflugten gik til Jesperhus Blomsterpark hvor der var 
frokost og vi sluttede med eftermiddagskaffe efter at lave taget 
blomsterparken og zoo i øjesyn. Af de fremmødte kom 3 fra 
Viborg. Efter sommerferien var en tur til Skive Trav på 
programmet, hvor der var besøg i staldene, spisning og spil på 
travløbet med held for nogle af de fremmødte. Der var 4 her fra.                                                       
Julehygge i Skive med smørrebrød, gløgg og æbleskiver, et lille 
foredrag om kartoffeltyskernes ankomst til og liv på Alheden. Der 
var amerikansk lotteri. 7 fra Viborg.                                                                           
Traditionen tro holdt Sct. Georgs Gilder julestue for medlemmer i 
Viborg, som noget nyt dog i økonomisk samarbejde med 
scleroseforeningen. 25 med sclerose og deres pårørende var 
mødt op til smørrebrød, underholdning med sang, musik og 
bankospil. Ungegruppen har afholdt julefrokost. I 2013 blev der 
sendt indbydelse ud til alle unge i Viborg Kommune i håb om at 
der ville komme flere end der plejede. Resultatet var 17 
fremmødte = næsten ½ af de unge medlemmer. Så kan vi jo kun 
håbe på, at de fremover vil slutte op om ungegruppens arbejde. 

Vi har desværre også måttet aflyse foredrag med John Bertelsen 
i Skive og Glatførekursus pga for få tilmeldte 

 

 


