
Årsmødet 2018:  Årsberetningen for 2017:  

 Bestyrelsen var indtil nu fuldtallig med 7 medlemmer og 2 suppleanter, og vi har fordelte arbejdet således at der er en gruppe for 

arrangementer og en gruppe for events. Der er sidste år gennemført 9 arrangementer.  

Alle på tværs af grupper og bestyrelse kom med forslag og input til arrangementerne i år. Arrangement gruppen har derefter 

arrangeret og planlagt det vi nu har på programmet.  

Vi har en afslappet stemning og en god dialog os imellem. En stor tak fra mig til alle i bestyrelsen og grupperne. 

 Vi oprettede i 16 en eventgruppe der skal gøre os, og dermed Sclerose sagen, mere synligt i bybilledet. Gruppen har ikke udrettet 

alverden i 17, men vi regner med mere aktivitet og flere kræfter i gruppen i år.            

 De opmærksomme har nok set at Scleroseforeningen har fået ny hjemmeside i 17, så det har vi også. 

Men ny hjemmeside har ikke skræmt vores webmaster. Poul Erik sidder for tredje år og varetager hjemmesiden, og det går rigtig 

fint, tak til Poul Erik. 

 I 16 var der opstart af Café aften. Caféen kørte videre i 17, og den kører videre i år også. Per Poulsen står for denne.  

Der rundsendes ikke invitationer til Café aftener, men datoerne er opført på Aktivitetskalenderen. Endvidere bliver de slået op på 

Facebookgruppen ”Vejle Scleroseforum” Jeg vil da lige benytte lejligheden til at ”reklamere” for at besøge Caféen. 

 Trine startede også op i 16 med Café aftener for unge, og hun fortsatte med Caféen det meste af 17. 

I december 17. fik vi en ny Ungekontakt, nemlig Tanja Lindholm. Tanja afløser Trine der vil hellige sig opgaver for unge i 

Scleroseforeningen.  Tanja står hermed for Caféen, og datoerne kan ses på Aktivitetskalenderen samt på Facebookgruppen  

”Ung med Sclerose Vejle-Billund” Også her vil jeg sende en opfordring til at besøge Caféen som er for unge under 41 år.  

En tak til Trine for indsatsen som ungekontakt, og velkommen til Tanja som ny ungekontakt. 

 Noget jeg hvert år glæder mig til at nævne i beretningen, er vores frivillige. Uden den faste stab, var det nærmest umuligt at 

afholde arrangementerne som vi gør nu, det er jer kære frivillige, der laver alt det praktiske. En stor tak fra OS til jer for jeres 

indsats.  

 Men, så langt så godt. Lige nu er der 8 frivillige, og 4 af dem har andre frivillig opgaver ved os. Derfor søger vi frivillige hænder? Og 

pårørende er også meget velkommen hertil. 

 For niende gang har vi gennemført Butiksindsamlingen. Vi havde ikke den bedste indsamling, men 2017 indsamlingen ligger 

beløbsmæssigt i midten og blev på 26.506,-kr.  og 16 frivillige var med til denne indsamling. En stor tak til alle der deltog i 

indsamlingen. Alle de indsamlede penge går til Scleroseforskningen.  

I år er der også Butiksindsamling, den starter den 19. marts og slutter den 23. juni. 

 7. februar var det årsmødet med spisning og mini fortælling om Handicap på hesteryg 

 14. marts blev vi som vanligt indbudt til en hyggelig aften hos Odd Fellow Søstrene.  

 5. april havde vi Carsten Vester til at fortælle om det at være i ”brændpunktet” som politimand. 

 2. maj med det sidste nye om medicin til MSer, og ikke mindst var sygeplejerskerne fra Scleroseklinikken i Kolding mødt talrigt op. 

 8. juni med en sejltur med Motorbådsklubben, og derefter lagkage i deres dejlige klublokaler på Lystbådehavnen.  

 9. august med Vejle kabaretten v. Vejle Amatør Scene. I 2017 blev den afholdt i ”Bygningen” 

 1. september afh. vi Høstfesten, 3 retters menu og musikunderholdning. Vi kunne godt ha været flere, men de der kom hyggede sig. 

 3. oktober med Mindfulness ved Marianne Møller. Ingen tvivl om Marianne havde styr på tingene. Tror de fleste fik noget med hjem. 

 November arrangementet blev aflyst på grund af sygdom 

 5. december med julefrokosten afholdt af Sct. Georgs Gilderne. Også en rigtig hyggelig aften med mange tilmeldte. 

Alt i alt en god og begivenhedsrigt år med gennemførelse af de fleste ønsker og mål vi havde sat os. Vi havde ca. 470 besøgende i 

2017, det er et fald på 100 personer fra 2016, men ser vi på gennemsnittet pr. arrangement, er den på 52 personer både i 16 og i 

17. Vi glæder os over den god opbakning vi har fra vores medlemmer, den er vi meget glade for. Tak til alle jer der kom og berigede 

arrangementerne med jeres tilstedeværelse.  

Til slut: KALENDEREN til i år kan fås her i aften.    Pbv. Kristian Hansen        


