
Odense d. 30. juni 2013 
 

Referat fra bestyrelsesmøde for Scleroseforeningens lokalafdeling NORDFYN 
tirsdag d. 4. juni 2013 kl. 18.30-21.00  

i Bolbro ÆldreCenter, Stadionvej 50, 5000 Odense V.  

Tema: Aktivitetskalender. 
 

 
 

 Sagsfremstilling og kommentarer Konkl 

1. Mødedeltagelse (den valgte bestyrelse med 
suppleanter og ungeansvarlig). 
 
Vivi, Helle, Cecilie, Marianne, Diana, Henrik, Jørgen, 
Ove, Jan & John.  

Afbud:  
 
Helle 
Henrik og Cecilie udeblev uden afbud 

2. Valg af ordstyrer. 
 
Det foreslås at Marianne vælges til ordstyrer. 

Marianne valgt 

3. Godkendelse af dagsorden.  Godkendt uden kommentar 

4. Kort orientering fra formanden. 
 
 John har udsendt orientering fra formanden. 

Formandsmøde i Dronningens Ferieby d. 1.-2. 
juni 

 

 Yderligere informationer m.m. fra John 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Oprydning i skuret i Bolbro. RAP om KAP 
genstande flyttes til Ravnebjerg. Skal vi benytte 
lejligheden til at rydde op i skuret generelt. Jeg vil 
foreslå at vi beholder en A-mand (info-stander) 

   

 

 Skriftlig orientering fra bestyrelsesmedlemmer 

 

 

Ingen kommentarer til Johns 
udsendte orientering, som vedhæftes 
dette referat 

 

Tilskudspolitik – ikke tilskud i forhold 
antallet af medlemmer – God 
økonomi i lokalafdelinger – Men 
pengene skal arbejde for 
medlemmerne og bruges til 
arrangementer – de skal ikke spares 
op og danne formue 

Lidt kompliceret – orientering på 
regionsmødet i maj. Jeg modtager 
indlægget (power pointet) på mail – vi 
må tage emnet op på næste møde 
sammen med Inger Kondrup 

 
Vi beholder Nordfyns ejendele i skuret, 
resten flyttes til ravnebjerg. Ting i 
Farstrup flyttes også til Ravnebjerg. John 
sorterer det hele sammen med Jim. 
En A-mand beholdes 
 
 
Modtaget en mere ud over formandens. 
Alle skal huske at sende de skriftlige 
orienteringer til John SENEST en uge før 
det kommende bestyrelsesmøde 



5. Kort orientering/status fra kasseren via mail til John. Saldo er pt. kr. 75.444,22   
Hvis der er nogen, der har udlæg Helle 
skal betale/overføre kan de scanne 
bilaget, sende til Helle sammen med reg. 
og konto nummer 
Så betaler / overføre Helle pengene.  
Original regningen kan efterfølgende 
afleveres til Helle evt. til Rap om Kap  
 
Kørselsudgiftsbilag lægges på 
hjemmesiden, så man kan hente ved 
behov 

 6. Emner til den regionsvalgte – Eva Brokholm. John kontakter Eva vedr. det omtalte 
under punkt 7 - møde med nye 
medlemmer. 
Generelt bør vi være bedre til at bruge 
den regionsvalgte både ved positive som 
negative oplevelser 

7. Hurtig evaluering af NORDFYN’s afholdte aktiviteter: 
 
 Møde for nye medlemmer 24/4  
 
 
 
 
 
 
 Møde i centerbestyrelsen 29/4 (Ove) 
 
 Familietur i Odense Zoo 4/5 (Vivi) 
 
 
 Regionsmøde Byggecentrum Middelfart (Ove, 

Marianne, Jørgen og Diana) 
 
 

 
 Deltagelse i ”Virksom Dialog” inspirationsdag i 

Dalumhallerne 16/5 (Ove og Jørgen) 
 
 Møde med Scleroseteam OUH 28/5 (John) 

 
 
Der var mange deltagere, en del også fra 
vores lokalområde. Generelt et godt og 
positivt møde 
Dog bør der findes et andet sted til 
afholdelse. Marianne og Diana skriver på 
bestyrelsen vegne til Inger vedr. dette. 
 
Økonomien forventes uændret i 2014 
 
Godt arrangement, og vi siger tak til Zoo 
for en fantastisk dag 
 
Bestyrelsen har modtaget referatet og 
evt. interesserede kan kontakte en fra 
bestyrelsen og få det tilsendt på mail 
 
 
Vi har lidt svært ved at se formålet med 
arrangementet 
 
Godt arrangement med 57 deltagere 

8. NORDFYNs kommende aktiviteter. 
 
 Vin & Hygge 11/6 (Diana) 
 
 

 ATTAK Café aften 13/6. 

 
 
Diana og Jan afholder det og tager spil 
med 
 
Cecilie var ikke tilstede til 
bestyrelsesmødet 

9. Hurtig status vedr. NORDFYN’s projekter. 
 
 Politik (Marianne).  
 
 
 
 
 Facebook (Diana). 

 
 
Tilføjelse til den udsendte orientering: 
Der skal ikke bruges password til 
Scleroseforeningens frivillighåndbog og 
politiske værktøjskasse mere 
 
Der er 26 medlemmer, og vi bør opfordre 



 
 
 
 RAP om KAP (John) - se orientering fra 

formanden.   
 
 
 
 

 RoseLiv (John) - se orientering fra formanden. 
 
 
 
 Byttepenge 2013 (John) - se orientering fra 

formanden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Frivilligcenter Odense (Diana, Vivi, John). 
 
 
 
 
 Frivilligcenter Nordfyns (Marianne). 

dem vi kender til at gå ind og synes godt 
om profilen/siden 
 
Andelsbeviset færdigt og plakaten laves i 
næste uge 
Organisationen bag Rap om Kap 
arbejder på at få kranbilen tættere på 
aktivitetspladsen.  
 
Det er ved at være på plads med andre 
kunstnere til koncerten. 
 
 
Går som planlagt.  Udover det 
skrevne i formandens orientering er der 
følgende opgørelse: 
Kommune: Antal 

forretninger 
2013 

Antal 
forretninger 
2012 

Kerteminde 59 50 

Nordfyns 66 52 

Odense 131 101 

I alt 246 203 

 
 
Der kommer ny leder, og alt er ikke på 
plads endnu i centret 
Det er Diana som er NORDFYN's 
kontaktperson 
 
Der er også lidt opstartproblemer her. 
Marianne deltog i møde i går, hvor bl.a. 
der blev snakket lidt om § 18 samt at alle 
foreninger skal have en digital-postkasse 

10. Nyt navn til Vin & Hygge. 
 
Der er indkommet et forslag til nyt navn. Lars 
Nielsen har foreslået følgende og har designet 
headline/logo.  

 
Logo/headline er udarbejdet som en GIF animation, 
der bør kunne lægges på facebookprofilen og 
hjemmesiden!! Det er tilsyneladende problemer 
med. John vil indstille, at vi benytter forslaget, 
orienterer om det i nyhedsbrev og sender en tak til 
Lars 

 
 
Bestyrelsen enig om det nye navn er 
godt. John laver en jpeg fil og sender til 
Diana til facebook og Vivi til nyhedsmail 

11. Aktivitetskalender for efteråret 2013. 
 
 
Færdiggørelse af aktivitetskalenderen for efteråret 
2013. Louise har gjort opmærksom på, at 
indrapporteringen til kalenderen i Magasinet skulle 
have været foretaget i maj måned! Det må vi huske i 

John kontanter Henrik vedr. petanque 
arrangement 
 
Div. forslag til arrangementer blev drøftet 
og det besluttede antal blev udvalgt. 
Ansvarlige blev udpeget, som hver især 
er ansvarlig for planlægning m.m. af 



2014. Jeg vedhæfter NORDFYNs Idé-bank. Henrik 
har lavet aftale vedr. petanque i Ansgars Anlæg i 
Odense. Alle bedes gennemse idebanken og 
prioritere forslag til kalenderen. Bemærk det 
spændende medlemsmøde torsdag 24/10 med 
Bobby Zachariae, der afholdes i Mødecenter 
Odense, Buchwaldsgade 48, 5000 Odense C. John 
kender p.t. ikke tidspunktet. 
 

arrangementet. En substitut blev udpeget 
til hvert enkelt arrangement. 
 
Alt til aktivitetskalenderen vedr. de 
enkelte arrangementer SKAL være 
Diana i hænde senest d. 1. juli 2013 

12. Forslag fra bestyrelsen. 
 

Ingen indkomne forslag 

13. Næste møde. 
  
Forslag – 6. august 2013 - (her kan Inger Kondrup, 
Scleroseforeningen deltage). 
Kageansvarlig: Jørgen 
 

 
 
Vedtaget 

14. Evt.  
§ 18 

 
Marianne sender tidligere ansøgninger til 
Jan, som undersøger muligheder for 
ansøgninger til 2014 

 
 
___________________________ 
John Boldreel Larsen 
Scleroseforeningens lokalafdeling NORDFYN 
formand 
 


