
Odense d. 20. april 2014 
 

Endeligt referat fra bestyrelsesmøde for Scleroseforeningens lokalafdeling NORDFYN 
tirsdag d. 25. marts 2014 kl. 18.30-21.00  

i Bolbro Ældrecenter, Stadionvej 50, 5200 Odense V  
 

Tema: Konstituering. 
 

 
 
 

 

Tema: KONSTITUERING 
 
 

 Sagsfremstilling og kommentarer Ansvarlig Kommentarer 

1. Mødedeltagelse: John, Helle, Diana, 
Henrik, Jørgen, Steen, Jan, Kristina 
L., Rie, Cecilie, Kristina I. & Vivi 
 

 
 
 

Afbud: 
Kristina L. 

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

John Jan valgt 

3. Godkendelse af dagsorden  
 

Alle Godkendt 

4. Orientering fra formanden (se 
vedhæftede skriftlige orientering til 
bestyrelsesmødet 25. marts 2014) 
 
 
 
 
Yderligere punkter : 
 Nøgler til Bolbro ældrecenter 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ansvarlig til Cafe-Nordfyn d. 8. april 
 
 

 Nyhedsmail 
 

 

John 
 

Beslutninger til Johns spørgsmål i 
orienteringen : 
Meget positivt med Sannes input. John 
følger op på det. 
Byttepenge 2014 :Henrik vil evt. hjælpe i 
Bogense området. John kontakter Henrik 
efter mødet med Diana d. 27. marts. 
 
Vivi foreslår : 
Nøglerne er ved den der sidst har holdt 
et arrangement i lokalet, og kan hentes 
der. Hvilket arrangement fremgår af 
listen i dropboksen. Forslaget vedtaget 
som et forsøg, derved har John altid et 
sæt ved sig. 
 
Steen og Ove finder ud af det internt 
 
Udsendes nyhedsmail hurtigst muligt 
med bla. arrangementet i Ryslinge 

 5. Orientering fra kassereren 
 

Helle Der er indsat kr. 7.500 på vor konto fra 
Odense Kommune. 



 Mangler refusion fra ikke solgte billetter 
fra  styregruppen til Rose-Liv koncerten. 
 
Vi skal huske af scleroseforeningen 
opfordre til at der bruges egenbetaling til 
aktiviteter 
 

6. Evaluering af afholdte møder 
 
 Morten Blombjerg 2014.02.04 

 
 ATTAK bowling aften 2014.02.11 

 
 RoseLiv 2014.03.02 
 
 
 
 

 Bad Taste Party 2014.03.04 
 
 
 

 Foredrag Henrik Boye Jensen og 
informatør fra scleroseforeningen 
2014.03,11 

 

 Årsmødet 2014.03.18 
 

John 
(+alle) 

 
 
Fantastisk foredrag med 23 deltagere 
 
God aften desværre ikke så mange 
 
Rigtig god koncert. Lyden i perioder 
desværre for høj. John følger op på det 
med styregruppen 
 
De er mødte op havde en rigtig hyggelig 
og morsom aften og vi synes 
arrangementet skal gentages 
 
Ca. 20 aktive deltagere som alle har 
meldt positivt tilbage 
 
 
Godt møde med god underholdning osv. 

7. Konstituering – opgavefordeling. 
 

Alle Se vedhæftede oversigt 
 
John kontakter Blomster Hans og 
meddeler at Diana overtager Ove post 

8. Mail fra Karen Gehrt om deltagelse i det 
fynske dyrskue 8sendt til bestyrelsen i 
en mail): 
 
Er det noget vi kunne være interesseret? 
Evt. med NORDFYNs 
happeningskoncept? 

Alle  
 
 
 
John sender svar til Karen og roser 
initiativet, dog for kort frist til i år og 
happeningskoncepten helt sikkert 
relevant 

9. Næste møde 
  
TEMA: AKTIVITETSKALENDER 
Forslag: 15. april. 
Kageansvarlig: Steen. 
 

Alle OBS OBS ændret dato :D. 6/5 2014 kl. 
18.30 i Bolbro Ældrecenter 
ALLE i bestyrelsen overvejer evt. 
arrangement til aktivitetskalenderen i 
efteråret 2014. Forslaget sendes til Vivi 
SENEST 8 dage før næste møde, som 
samler dem sammen og de danner 
udgangspunkt til planlægningen 

10. Evt.  
 
 Lady-walk (Diana) 

 
 
 
 
 
 

Alle  
 
Diana beder Louise lave et link til lady-
walk på hjemmesiden 
Diana sender Info til Rie vedr. 
arrangementet som handler videre på 
det i UNGEteamet 
 



 Fælles møde vedr. div information 
(Jørgen) 
 
 
 

 Møde for nydiagnostiserede 
 
 
 

 
 Parkering på OUH 
 
 

 
 Kontakt fra ansvarlig for 'cykelnerven' 

(Diana) 
 

John kontakter Jens vedr. økonomi og 
efterfølgende kontaktes de andre lokale 
formænd på Fyn (2 nye) og konceptet 
gennemgås. 
 
Afholdes d. 20 maj i Buckwaldsgade. 
Tidspunkt m.m. endnu ikke modtaget. 
NORDFYN deltager ved Cecilie og John 
 
Fungerer godt, dog problemer med 
kørestolsbrugere og standerne. Rene 
arbejder med det. 
 
Diana tilbyder et indlæg på fb. 
Opbakning fra bestyrelsen 

 
 
 
___________________________ 
Vivi Krigslund 
næstformand 
Scleroseforeningens lokalafdeling NORDFYN 
 
 
 
Referatet  godkendt af 
 
___________________________ 
John Boldreel Larsen 
formand 
Scleroseforeningens lokalafdeling NORDFYN 
 


