
Scleroseforeningen 

                           Lokalafdelingen for Nordsjælland Øst
Møde nr. 21 / 2014
Dato   :   10. april 2014
Tid      :   kl. 16.30
Sted   :    Fælleshuset,
                Hans Paaskes Vej,
                Snekkersten
             

Bestyrelsesmøde - referat
Mødedeltagere :

Ordstyrer Laila Rohde Mortensen  (LRM) Formand
Annemette Samuelsson (AS) Kasserer

      Finn S. Knudstrup         (FIK)
   Anne-Mette Waltersdorff  (AMW)           

Afbud Marian Jensen (MJ)
Annemette Sidenius (AS)
Ulla Løvind         (UL) Sekretær ( referat)
Christian Olesen (CO) Suppleant
Marianne Wie (MW) Suppleant

(Deltager ikke) Finn Jarnvig                    ( FJ )  Organisationskonsulent

Dagsorden :

01 ad 01
Ny  bestyrelse
a Konstituering af den nye bestyrelse Den nye bestyrelse blev præsenteret og

konstitueret.

b Hvilke ugedage passer bedst til Fremtidige bestyrelsesmøder afholdes
    bestyrelsens møder torsdage. 12.6, 14.8, 25.9. og 27.11. kl. 17.00 

blev fastlagt. Finn Knudstrup undersøger med 
Lindehuset.

c  Nye bestyrelsesmedlemmers data på HP. Sune får billede og data pr. mail snarest fra 
nye bestyrelsesmedlemmer. 

d  Navneskilte til bestyrelsen (AS) Mange muligheder. Annemette Samuelsson 
undersøger hos Finn Jarnvig om foreningen 
har etui. Christian Olesen hjælper med logo og 
print.

e  Hvem deltager i basiskursus Laila orienterede om kursusindhold. Marianne 
Wie og Annemette Samuelsson deltager.
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02 ad 02 :
Regionsmøde den 7. Maj (hele bestyrelsen) Laila orienterede. Hele bestyrelsen opfordres 

til at deltage på mødet der afholdes i Hvidovre.

03 ad 03:
Årets indsamling (UL) Ulla oplyste at der er flere områder der ikke er 

indsamlere til. Annemette Si. vil gerne tage
Græsted.

04 ad 04:
Pressedækning (FIK) Finn skal som presseansvarlig altid orienteres 

før man går til pressen. Finn tager kontakt med 
Hillerødposten med henblik på fremtidigt 
samarbejde.

05 ad 05:
Politiske aktive i vores afdeling, fremtidig kontakt Laila orienterede om DH, FU og LBR. Vi er nu 

repræsenteret i alle fire kommuner. Fremover 
inviteres repræsentanterne til 
bestyrelsesmøde én gang om året for at 
orientere.
Medlemskab i Frivilligcenter bibeholdes i år og 
revurderes til efteråret. 
Annemette Sam. Kontakter Vera i 
Fredensborg kommune for nærmere info.

06 ad 06:
Jaguarklubben til Græsted Veterantræf 9.6.2014 Laila orienterede om at arrangementet.
(kr 50 voksen og kr 20pr. barn ) Sidste år var en succes og at vi deltager igen i 

år.

07 ad: 07
Evalueringer:

a. Fastelavn (de unge) Aflyst pga. kun to tilmeldinger.

b. Cafe marts & april Marts, 8 deltagere heraf 2 nye. 
April, 11 deltagere.

c. Camilla Beyer - § 100 God oplysende og udbytterig aften. Der kom 
flere end de tilmeldte.
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d. Banko Vellykket banko som gav et godt overskud. 

 Mette Bryde inviteres til Renell for at få over-
 rakt checken. Overrækelsen pressedækkes

e. Mette Bryde arrangement Godt arrangement med mange fra vores afd.

f.  Årsmøde Vellykket årsmøde. Navneskilte til deltagerene 
en god ide. Annemette Sam. sørger for karton 
og tusch til næste årsmøde. 
Godt med Carsten Lemches fremvisning af og 
orientering om hjælpemidler. 

                                                           Regnskabet er nu revideret og klart til 
underskrift. Sendes ud med nyhedsbrev.

08 ad 08:
Eventuelt                                                            For at alle skal have mulighed for at få sagt 

det de har på hjerte gælder ”ræk hånden op 
hvis du vil sige noget” fra næste 
bestyrelsesmøde

Laila oplyste at hun har kontakt til tre unge 
som kan kontaktes vedr. hjælp til 
arrangementer.

Hvem står for tilmelding til ZOOturen. 
Annemette Sam. undersøger.

                                                           Laila undersøger med brochuren.

Forslag til fremtidige aktiviteter:
- Sangaften med Den internationale højskole, 
Laila tager kontakt. 
- Vinsmagning, Christian undersøger.
- Kostforedrag, Marian tager kontakt. 
- Foredrag med fysioterapeut André 
 Christensen, Laila undersøger.

Mødet afsluttet kl 19.50.
Næste møde torsdag d. 12.juni kl. 17.00
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