
Scleroseforeningen 

                           Lokalafdelingen for Nordsjælland Øst
Møde nr. 2 / 2017
Dato   :    6. marts  2017

     Tid      :    kl. 16.30
Sted   :     Fælleshuset, Hans            
Paaskes vej, Snekkersten 
                

                           
             

Bestyrelsesmøde - referat

Mødedeltagere : Laila Rohde Mortensen                          (LRM) Formand
Annemette Samuelsson (AMS) Kasserer           

Afbud Marian Jensen (MJ)
Ulla Løvind         (UL) Sekretær ( referat)

              Sune Lundberg (SL) Ordstyrer
Afbud Irene Larsen (IL)
Afbud Susanne Dahlberg (SD) Supleant

   Deltager ikke                          Anne Frøkiær                                          ( AF)  Organisationskonsulent

 
Ad. 01.  Årsmøde - de sidste detaljer                           
LRM sørger for sodavand og medbringer chokoladen fra aflyst banko, samt materiale til navneskilt. 
UL sørger for sandwich og post-it.             
AMS sørger for vin til Dorthe.                 
MJ henter nøglen.                  
Vi vil prøve fremadrettet at lave traditioner for årsmødet. Alle må til næste bestyrelsesmøde tænke 
over hvad vi kan tænke os.

02.   Bestyrelsens handlingsplan
6. april 2017—Caféaften, påskefrokost 
 4. maj 2017—Caféaften 
 31. maj 2017—World MS Day, koncert 
 1. juni 2017—Caféaften 
 17. juni 2017—Udflugt til Legoland 
6. juli 2017—Caféaften, Sct. Hans                                              
12. august – Korsbæk på Bakken
25. august 2017 – Tur til Christiania 

                                
Der mangler forslag til faglige foredrag
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03.   Butiksindsamling               
Stort set hele vores område er dækket.
04.   Foredrag med Misen             
LRM kontakter Misen for at undersøge muligheden for en velgørenhedskoncert til fordel for 
forskning i sclerose.

05.   Menu til "Korsbæk på Bakken"                 
SL bestiller buffet. 

06.   Påskefrokost/menu                  
Vi bestiller traditionel dansk påskefrokost hos Tower. 

07.   Respons på foredrag med racerunning samt stemmefitness                  
Af de få som har svaret på spørgeskemaet ville ca. halvdelen overveje at deltage på enten 
stemmefitnes eller racerunning. Vi går ikke videre med dette.

08.   Valg af repræsentant til lokalafdelingsudvalget.                     
Valget står mellem Kennet Bjerregård og Hanne Edelsten Andersen. Der var flest stemmer for 
Kennet. LRM kontakter de fraværende bestyrelsesmedlemmer for at få deres stemmer og 
videresender resultatet til Finn Jarnvig.

09. Evaluering
Blæreforedrag                  
Et rigtig godt foredrag som havde deltagere også fra andre lokalafdelinger. Der var i alt 14 
deltagere.
       
10. Økonomi                   
Årsregnskabet er ikke endnu revideret, men viser et nettoforbrug på kr 22.212 og en 
kassebeholdning på kr. 47.570 pr. 31.12.16.               
Der skal vælges ny revisor til årsmødet, da Ole Præst ikke ønsker at fortsætte.

11. Eventuelt              
LRM opretter en Dropbox (extern harddisk) til lokalafdelingens dokumenter og overfører disse, så 
afdelingens dokumenter ikke er tabt i tilfælde af pc-nedbrud. Fremadrettet lagres lokalafdelingens 
dokumenter i denne dropbox.

Mødet slut kl. 18.45

Lokalafdelingens sekretær: Ulla Løvind,  Ryttervænget 116,  3480 Fredensborg,  mail.adr. ulovind@gmail.com,  tlf. 40416095  el. 48476095

mailto:ulovind@gmail.com

