
Odense d. 19. april 2013 
 

REFERAT fra bestyrelsesmøde for Scleroseforeningens lokalafdeling NORDFYN 

tirsdag d. 16. april 2013 kl. 17.00-21.00  
hos John Boldreel Larsen, Pederstrupvej 7E, 5210 Odense NV.  

Kørselsvejledning vedhæftes – parker som anført i kørselsvejledningen på Pederstrupvej. 

Tema: Konstituering og aktivitetskalender. 
 

 
 
Hermed fremsendes forslag til dagsorden til bestyrelsesmøde i NORDFYN. 
 
Kaffe, te, kage & mad: John & Lene 
 

% Afbud SKAL meddeles John (6594 1172, mobil: 2179 5147 eller mail: 

jobola@mail.dk). 
 

 Sagsfremstilling og kommentarer Konkl 

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

Afbud:  
 
Helle, Vivi (John skriver referat) 

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

Marianne valgt 

3. Godkendelse af dagsorden.  Godkendt 

4. Kort orientering fra formanden. 
 
 Deltagelse i regionsmøde 6/5 

Byggecentrum, Middelfart (hele 
bestyrelsen er inviteret), og bør deltage 
(Jeg er på Sclerosehospital i Ry det 
meste af maj måned, og kan derfor ikke 
deltage) 

 Møde for nye medlemmer 24/4, 

Mødecenter Odense, Buchwaldsgade 
48, 5000 Odense C - 19-21.30 

 Deltagelse i ”Virksom Dialog” 
inspirationsdag i Dalumhallerne 16/5. 
Ældre og Handicapforvaltningen i 
Odense inviterer. Hvem kan deltage i 
stedet for mig (Ry)? 

 Inger Kondrup vil godt deltage i næste 
bestyrelsesmøde. 

 Hvad skal vi gøre med ubrugte bøtter i 
byttepenge projektet? 

 
 
Bestyrelsen mailer deltagelse i regionsmødet til 
John senest fredag d. 19. april. Jørgen og Diana 
kan deltage. John mailer deltager antal til Inger 
Kondrup lørdag d. 20. april. 
 
 
Refereres under punkt 8. 
 
 
Ove og Jørgen deltager. Der kan hentes A-mand 
(infostander) i skuret i Bolbro. John bestiller 
informationsmaterialer hos Tuborg, 
Scleroseforeningen. 
 
 
 
 
Inger bliver inviteret til næste møde. 
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 Der trænger til oprydning i skabet i 
Bolbro. Der er mange emner der kan 
smides ud. Hvornår og hvem skal gøre 
det? 

 Cecilie oplyser at der eksisterer en 
pårørende gruppe, der møde i Odense 
Frivilligcenter. Den har eksisteret i 6 år 
– jeg kender ikke til dens eksistens – 
Cecilie vil undersøge medlemsnavne 
mv.. 

 Forretningsorden underskrives af 
bestyrelsen 

John udarbejder orientering, der mailes 
lørdag. 

 
Jan tilbød at opbevare bøtter via sit arbejde. 
 
Ove og Henrik møder tidligt til næste 
bestyrelsesmøde og rydder op i skabet. 
 
Cecilie forsøger at skaffe information vedr. 
medlemmer af gruppen. Det er vigtigt, at vi 
orienterer om der eksisterer én gruppe og at flere 
kan oprettes. 
 
 
Bestyrelsen underskrev forretningsordenen. John 
beder Vivi og Helle om underskrift. 
Forretningsordenen opbevares i 
bestyrelsesmappen i skabet i Bolbro. 

5. Kort orientering/status fra kasseren via mail 
til John. 

”Saldoen på vores konto er pt. 62.111,92. (alle 
indkomne regninger er betalt)” 

6. Emner til den regionsvalgte – Eva 
Brokholm. 

Ingen 

7. Hurtig evaluering af NORDFYN’s afholdte 
aktiviteter: 
 Årsmøde 12/3 
 Vin & Hygge 9/4. 

 ATTAK Café aften 11/4. 

Årsmøde. Tilfredshed med forløbet af Årsmødet 
2013, enighed om at nytænke forløbet i 2014. Man   
kan begynde årsmødet med fællesspisning fra kl. 
17, foredrag f.eks. af neurolog – Mads Ravnborg 
og den nye professor på afdeling N blev nævnt. 
Beretning, regnskab, budget og handlingsplan 
mailes forud til medlemmer – vi kender 
mailadresser på - således at der kun bruges tid på 
de vigtigste emner. Det skal også oplyses, hvis 
der er kandidater til alle poster i bestyrelsen. Det 
er vigtigt at så mange som muligt deltager i 
årsmødet – det er øverste myndighed i 
lokalafdelingen. Vi skal forsøge med en ny 
opstilling, hvor bestyrelsen optræder samlet og 
indlæggene fordeles bedre mellem bestyrelsen. 
 
Vin & Hygge. 
13 spillede spil - god stemning og et hyggeligt 
arrangement. 
 
ATTAK. 
Ingen information foreligger. 

8. NORDFYNs kommende aktiviteter. 
 Evaluering af RoseLiv 2013 24/4 (John) 
 Møde for nye medlemmer 24/4 (?? Jeg 

har tilmeldt én person)) Vivi kan ikke, 
Cecilie oplyser at hun deltager. 

 Familietur i Odense Zoo 4/5 (Vivi) 
Vivi oplyser at der er 40 tilmeldte fra 
NORDFYN – plads til 60. Der er 20 
udenfor NORDFYN, der gerne vil 
deltage. Hvad er vores holdning – kan 
de deltage på lige fod (samme 
økonomi) med NORDFYNs 
medlemmer?  Vivis holdning er, at der 

RoseLiv. 
Ikke tilfredshed med RoseLiv – der bør være 
fornyelse. John prøver at komme igennem med en 
fornyelse. John mailer RoseLiv idébanken ud til 
orientering.  
 
Nye medlemmer. 
Diana og Marianne deltager for NORDFYN. 
Velkomstfoldere og aktivitetskalendere kan 
afhentes hos John. Cecilie deltager også.   
 
Familietur i ZOO. 
Tilslutning til Vivis holdning: Først medlemmer, 



fyldes op, så længe der er plads. Vivi 
har en liste og har lovet at melde tilbage 
efter bestyrelsesmødet. 

 Regionsmøde Byggecentrum 
Middelfart. 

 Møde med Scleroseteam OUH 28/5 
(John) 

 Vin & Hygge 11/6 (Diana) 

 ATTAK Café aften 13/6. 

dernæst fyldes op med andre interesserede. Der 
gøres ikke forskel på medlemmer og ikke-
medlemmer rent økonomisk. 
 
Regionsmøde. 
Se under punkt 4. 
 
Scleroseteam. 
John køber gave til teamet, overrækker og siger 
tak. 

9. Hurtig status vedr. NORDFYN’s projekter. 
 
 Politik (Marianne).  
 Facebook (Diana). 
 RAP om KAP (John) - se orientering fra 

formanden. 
 RoseLiv (John) - se orientering fra 

formanden. 
 Byttepenge 2013 (John) - se 

orientering fra formanden. (258 butikker 
2013 – 203 i 2012) 

 Frivilligcenter Odense (Diana, Vivi, 
John). 

 Frivilligcenter Nordfyns (Marianne). 

Politik 
Overvejelse om at stoppe afholdelse af det fælles 
fynske møde. Det er primært NORDFYN, der 
trækker læsset og flere møder ikke op til møderne.  
 
Marianne deltager i en del møder – bl.a. om den 
nye flexjob ordning og i DH i Nordfyns Kommune. 
 
Marianne og John har deltaget i møde med 
rådmand for ældre og handicap i Odense 
Kommune Jane Jegin samt forvaltningschefen. 
Forvaltningen ville diskutere besøgsven ordning. 
Forvaltningen har penge til rådighed. Der har 
været en skjult dagsorden til mødet – derfor blev 
”mediesagen med en yngre scleroseramt mand på 
plejehjem” vendt, selv om vi pointerede, at der 
ikke kunne diskuteres enkeltsager – og vi 
diskuterede principper. Diana og Vivi har besøgt 
den yngre scleroseramte på plejehjem tidligere. 
Marianne og forvaltningschefen har den videre 
kontakt. Marianne havde forud for mødet taget 
kontakt til Bente Röttig, ressourceperson i 
Scleroseforeningen og var blevet ”klædt på”.. 
  
Facebook 
Stille og roligt de fleste tider. Man skal melde sig 
ud af den gamle gruppe og invitere venner til den 
nye gruppe.  
 
RAP om KAP 
Enighed om at bestyrelsen foregår med et godt 
eksempel og forpligter sig til at (forsøge) sælge 
hver 25 ANDelsbeviser. Dette orienteres derom i 
et nyhedsbrev. 
 
Frivilligcentrene. 
Ikke noget nyt. 

10. Konstituering. 
 
Oversigt over de valgte medlemmer af 
NORDFYNs bestyrelse vedhæftes denne 
indkaldelse. 
Oversigt over udvalgsmedlemmer (dem jeg 
kender – politisk udvalg mangler) 
vedhæftes denne indkaldelse – er der 

 
Konstituering: 

Opgave Valgt/ 
udpeget 

navn 

Formand 2012 John 

Kasserer 2013 Helle 

Sekretær 2012 Vivi 



andre? 
Gældende forretningsorden vedhæftes – 
bestyrelsesmedlemmer skal underskrive 
(tilslutte sig) forretningsordenen. 
Fordelings af arbejdsopgaver – hvem har 
ansvar for hvad? 
Hvilke udvalg deltager i 
bestyrelsesmøderne? 
Hvor tit skal der holdes bestyrelsesmøder? 
Standard dagsorden? 
Skriftlige indlæg til formanden? 
 

Næstformand 2013 Vivi 

Frivilligansvarlig 2013 Diana 

Netværksansvarlig 2013 Bestyrelsen 

Nyhedsbrev 2013 Vivi 

Redaktør aktivitets- 
kalender 

2013 Diana 

Afdeling N - OUH 2013 Birthe (Henrik) 

Handicappolitisk 
ansvarlig 

2013 Marianne 

Ungekontakt 2013 Cecilie 

Centerstyrelsen 
Bolbro 

2013 Ove 

Info & event 
ansvarlig 

2013 Bestyrelsen 

Fundraising 2013 Bestyrelsen 

Skuransvarlig i 
Bolbro 

2013 Jim 
Rasmussen 

 
John beder Louise rette navne på hjemmesiden 
under bestyrelsen. 
 
Enighed om at ugekontakten Cecilie inviteres fast 
til at deltage i bestyrelsesmøderne. Ligeledes skal 
den presseansvarlige Kristina have tilbuddet. 
 
Enighed om at fastholde hyppigheden af 
bestyrelsesmøder. 
 
Standard dagsordenen fastholdes. 
 
Der udarbejdes skriftlige indlæg, der mailes til 
formanden senest en uge før møderne, således at 
der kan spørges ind til emner og uklarheder kan 
uddybes/forklares. Derved spares tid på møderne 
og de kan effektiviseres yderligere. 
 
Jan tilbød sin assistance og blev valgt til at være 
referent fremover ved forfald fra sekretæren.  

11. Aktivitetskalender for efteråret 2013. 
 
Vi bør tage den indledende 
diskussion/fastlæggelse af indholdet. Jeg 
mailer NORDFYNs Idé-bank lørdag. 

Enighed om at næste bestyrelsesmøde har 
temaet ”AKTIVITESKALENDER”. 
 
John ændrer layoutet i (rapporten i databasen) 
idébank, således at der tilføjes et nummer 
(identifikation) af emner i databasen. Bestyrelsen 
udarbejder en prioriteret liste over arrangementer. 
 
Enkelte ting vendtes på mødet. Enighed om at 
fastholde NORDFYNs petanque mesterskab i 
august. Mesterskabet flyttes til Odense, der har 
desværre ikke været den store interesse i 
Kerteminde. Og Henrik undersøger om Ansgars 
Anlæg i Odense kan bruges. Enighed om at 
undersøge mulighed for grill-arrangement eller 
anden  fællesspisning. 



 
Gentagelse af foredraget af Ulrik Dalgas. Enighed 
om at arrangementet afholdes som et 
arrangement for NORDFYN, men at alle fynske 
lokalafdelinger kan deltage. John tager kontakt til 
Kurt Simonsens kone Margit, der er lærer på Ådal 
skolen i Bellinge. Vi har ikke tidligere betalt for leje 
af skolen. 
 
Vin & Hygge afholdes fordelt rundt om i 
NORDFYNs område – bl.a. Bogense og Munkebo. 
Der udskrives en konkurrence i nyhedsbrev, 
hjemmeside og facebook omhandlende nyt navn 
til Vin & Hygge. Der udloves en præmie til bedste 
navn, som bestyrelsen vælger på næste 
bestyrelsesmøde. John laver forslag til tekst. 

12. Forslag fra bestyrelsen. 
 
Vivi: Vivi ønsker (referat årsmøde 2013) 
spørgsmål vedr. skriftlig kommunikation 
med medlemmer taget op, da der pt. ligger 
en principiel beslutning om, at NORDFYN 
ikke udsender breve mere pga. den store 
omkostning til porto. 
Ove: Emmer til møde med centerledelsen 
d. 29. april. Skal der betales ”husleje” og 
hvornår Ove? Opsætning af 
whiteboardtavle? 

 
 
Enighed om at støtte Vivis forslag. 
 
 
 
 
 
Helle overfører penge til Ove til betalig af husleje i 
Bolbro ÆldreCenter. Ove forsøger at få at vide, 
hvornår Whitebord tavlen bliver sat op. 

13. Næste møde. 
  
Forslag - Tema: Aktivitetskalender færdig – 
tirsdag d. 4. juni (hvis jeg skal deltage) – 
ellers anden dato i maj. Ældrecenteret i 
Bolbro er udlånt til Antenneforeningen 
tirsdag d. 7. maj jf. aftale med Hans 
Nielsen. 
 
Kageansvarlig: Ove 

Tirsdag d. 4. juni kl. 18.30 i Bolbro- Tema: 
Aktivitetskalenderen. 
 
Kage ansvarlig Ove. 

14. Evt.  Ove bragte Fjordens dag d. 8. september op. 
Enighed om at vi skal deltage aktivt i eventen. 
Ove, Marianne og Jørgen deltager i projektet. 
Enighed om at NORDFYN kan give en gevinst til 
en konkurrence indenfor et maksimumsbeløb på 
kr. 1.000.  
 
Enighed om at sætte fokus på 
bevægelsesproblemer. Henrik undersøger 
mulighed for opsætning af bane, som man kender 
den fra afdeling N. Henrik forslog at man kunne 
udstyre folk med svømmefødder. Ove, Marianne, 
Jørgen og Henrik arbejder videre med emnet.   
 
Der er dog en deadline der skal overholdes d. 20. 
april. 



 

John Boldreel Larsen 
Scleroseforeningens lokalafdeling NORDFYN 
formand 
 



Odense d. 16. april 2013 
 
 

Orientering fra formanden:  
 

 
 
Ophold på Sclerosehospital Ry. 
Jeg er blevet inkluderet i et forskningsprojekt på Sclerosehospitalerne vedr. rehabilitering. 
Jeg bliver indlagt d. 29. februar til fredag d. 24. maj. Jeg tager min bærbare computer, Ipad  
og Iphone med og passer arbejdet i lokalafdelingen. Jeg kan ikke fysisk deltage i 
aktiviteter i lokalafdelingen – dvs. møde i regionen. 
 
Bisættelse af Kurt Simnonsen. 
Lene og jeg deltog i bisættelsen af Kurt Simonsen af Sdr. Højrup kirke d. 12. april. Kurt 
Simonsen var tidligere formand i lokalafdelingen Midtfyn, næstformand i 
Scleroseforeningen Fyns Amtskreds, en tæt samarbejdspartner ven og mentor. Kurt var, 
som formand for foreningsudvalget, ”hjernen” bag Scleroseforeningens nye struktur ved 
kommunalreformen i 2006. NORDFYN har indbetalt et bidrag på 200 kr, til 
Scleroseforeningen – efter ønske fra Kurt i stedet for blomster. 
 
 
Regionsmøde. 
Deltagelse i regionsmøde 6/5 Byggecentrum, Middelfart (hele bestyrelsen er inviteret), og 
bør deltage (Jeg er på Sclerosehospital i Ry det meste af maj måned, og kan derfor ikke 
deltage). Hvor mange kan og vil deltage – jeg mailer dagsorden ud. 
 
 
Møde for nye medlemmer. 
Lokalafdelingerne på Fyn er af Inger Kondrup inviteret til at deltage i møde for nye 
medlemmer. Inger oplyser, at der er pt. 38 tilmeldte på Fyn, til mødet for nye medlemmer 
som holdes i Odense d. 24. april på Mødecenter Odense, Buchwaldsgade 48, 5000 
Odense C. Jeg skal til RoseLiv styregruppemøde d. 24. april med emnet ”evaluering af 
RoseLiv 2013”. En anden må deltage i medlemsmødet og have vore velkomstfoldere og 
aktivitetskalender med. Der skal også orienters om lokalafdelingerne virke. Hvem kan/vil? 
 

Ungeudvalg. 

NORDFYNS ungeudvalg har konstitueret sig. Jeg har fået følgende oplysninger 
fra Cecilie: 

 
”Hej John 

 

ATTAK cafeen har nu fået fast lokale i frivilligcentret på Jenz Bensonsgade 54 B. 



 

Jeg fortsætter som hidtil med at rapportere til bestyrelsen og Carina Kongsted Thiesen står 

som sagt for kontakten med frivilligcentret. Kristina og Rie bakker os andre op når der er 

behov for det.  

Får vi ressourcer og kræfter udvider vi tilbudende når vi har opbygget et stabilt fremmøde til 

cafeaftenerne! 

 

Fremtidsplaner 

Efter næste møde sætter vi os sammen og laver en lukket facebookgruppe til ATTAK, da 

Carina er god til den slags og vi sender en mail ud til ATTAK medlemmerne for at lave lidt 

reklame for os selv. Carina har også tilbudt at hjælpe Diana med Nordfyns facebook side og 

jeg har sendt hende en mail med tilbudet. 

 

Forventet fremmøde den 11/6 er 8 til 10 personer inklusiv ATTAK udvalget! 

 

Prisen på lokalet er dog len anelse højere end først oplyst, men 40 kr er nu stadig ikke nogen 

formue. Jeg har fået en faktura på arrangementerne for resten af 2013 og sørger for at betale 

de 200 kr inden torsdag. 

 

Med venlig hilsen  

Cecilie 

 

P.S. 

Carinas Kongsted Thiesen kontaktoplysninger er: 

carinakongsted@gmail.com 

Vesterbro 113, 2. tv. 

5000 Odense C 

 

Hun flytter dog hjem til sine forældre i løbet af de næste par måneder for at komme på 

fødderne igen... 

 

hendes nye adresse bliver  

Siøvænget 80 

5500 Middelfart 

 

selv om forældrene bor i en anden lokal afdeling ønsker Carina at forblive tilknyttet os frem for 

at skule skabe nye kontakter. Jeg har sagt til hende at det ikke var noget problem og håber 

naturligvis at du støtter den beslutning.” 

 

 
Byttepenge 2013. 

Projektet afvikles tilfredsstillende. Ingen har lyst til at være koordinator i 2014. 
Det betyder nok at jeg kommer til at hænge for opgaven for 5. år. Flere nye 

deltagere, og desværre har ikke alle indsigt i den nye teknologi, og der har 
været (for) megen opfølgning. Jeg har desværre indset/lært, at man ikke skal 

tage alt ny informationsteknologi for givet. 
 
RAP om KAP 2013. 
Lokalafdelingen har sammen med de øvrige fynske lokalafdelinger d. 15. april givet gave 
til Birthe Rasmussen, der er en af ”fædrene” bag RAP om KAP eventen. 
 
Møde med rådmand Jane Jegind. 
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Marianne og jeg deltager i et møde med Rådmand Jane Jegind, Odense Kommune 
mandag d. 12. april – Jane er Rådmand for Ældre- og Handicapforvaltningen. Emnet for 
mødet er: Mulighed for besøgsven ordning. Jeg tror også, at der er en skjult dagsorden 
vedr. klinkning af skår efter medie omtalen de seneste uger i Fyens Stiftstidende af lukning 
af Sukkerkogeriet for yngre mennesker med sclerose. 
 
Kommentar fra Netværksudvalget. 
Jeg har modtaget denne reaktion fra Jan Deebmann for mand for netværksudvalget, på 
den dialog jeg har ført med organisatorisk næsformand i Scleroseforeningen Jens Holst og 
den øvrige ledelse af foreningen vedr. fastholdelse af de frivillige (dette er blot til jeres 
orientering):  
 
”Kære John 
 
Jeg har fået videre sendt din henvendelse fra 19/3-2013 fra Jens og vil hermed svare på dine bekymringer 
omkring fastholdelse af frivillige til events og indsamlinger som jo hører under netværksudvalget. 
 
Jeg er fuldstændig enig i dine betragtninger om at vi skal gøre noget i forhold til vores frivillige og derfor har 
netværksudvalget også det som en vigtig del af vores handlingsplan. 
 
Helt konkret så har vi her i februar måned afholdt en temadag i fællesskab med Info & Pr udvalget hvor 
emnet var, hvordan vi arbejder med begrebet lokale events og lokale indsamlinger i fremtiden og ikke mindst 
hvordan vi opnår at det bedste samspil mellem de lokale ressourcer og ønsket fra foreningen om at der 
laves events og indsamlinger. 
 
Det var en rigtig spændende temadag hvor der kom rigtig meget input til det videre arbejde, så lige nu er 
sekretariatet i gang med at lave et oplæg om fremtidens lokale events og indsamlinger. 
 
I skrivende stund ved jeg ikke præcist hvornår dette oplæg er færdigt, men det skal jo diskuteres grundigt 
med alle lokalafdelingerne, så hvis det ikke når at blive færdigt til formandsmødet i juni så regner jeg med at 
det kan komme på formandsmødet til november, som vi har i forbindelse med delegermødet. 
 
Håber at dette svarer på nogle af dine spørgsmål, ellers er du altid velkommen til at henvende dig til mig. 
 
Med venlig hilsen 
 
Jan Deebmann 
Formand for netværksudvalget” 
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