
Odense d. 21. oktober 2012 
 

Indkaldelse til bestyrelsesmøde for Scleroseforeningens Lokalafdeling for Kerteminde, 
Nordfyns og Odense Kommuner (KNO) 

tirsdag d. 16. oktober 2012 kl. 18.30-21.00  
i Bolbro ÆldreCenter, Stadionvej 50, 5200 Odense V.  

Tema: Aktivitetskalender første halvår 2013 
 

 
 
Hermed fremsendes referat af bestyrelsesmøde i KNO. Ændring i forhold til først 
udsendte version er markeret således. 
 

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

jobola@mail.dk). 
 

 Sagsfremstilling og 
kommentarer 

Konkl 

1. Mødedeltagelse. 
 
Vivi, Helle, Diana, Ove, Jan, 
Marianne, Kristina, Cecilie, Henrik 
& John. 

Afbud: Henrik, Kristina, Vivi 
 
John skriver referat. 
 
 

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

Marianne valgt 

3. Godkendelse af dagsorden.  Dagsorden godkendt. 

4. Kort orientering fra formanden. 
 
John udarbejder orientering, der 
udsendes på mail i næste uge. 

 Ny hjemmeside.  
Enighed om at der er mangler på hjemmesiden i forhold 
til KNOs tidligere hjemmeside, hvilket ikke skyldes 
webmaster, men den opsætning/design der stilles til 
rådighed i Scleroseforeningen. Vi mangler bl.a. 
headlines og grafiks KNO logo. John skriver et oplæg 
over KNOs ønsker, taler med KNOs webmaster Louise 
om mulig tilføjelse og går videre med evt. problemer til 
Scleroseforeningen (Inger Kondrup, Jacob) og tager det 
op med Tarben Hansen (regionvalgt HB medlem). 
 

 John orienterede om Ekstraordinært formandsmøde 
30/10. John udsender notat vedr. ”Evaluering af 
Scleroseforeningens struktur”.  

 John orienterede om Regionsmøde d. 1. oktober 2012, 
som John og Diana deltog i. 

5. Kort orientering fra kasseren. Helle orienterede kort om KNOs økonomiske situation, der 
ser fornuftig ud. 

6. Emner til den regionsvalgte – 
Tarben Hansen.  

Ingen akutte emner.  
 
John mailer til Tarben vedr. vore ønsker til 
hjemmesiden og de begrænsninger vi har konstateret i 

mailto:jbl@jobola.dk


forhold til den tidligere hjemmeside. John sender 
forespørgsel med ønsker om ændringer til Louise - 
KNO webmaster. 

7. Hurtig evaluering af KNOs 
afholdte aktiviteter: 
 
 Vin & hygge i Odense 9/10 

(Marianne). 
 ATTAK caféaften 11/10 

(Cecilie). 

 
 
 
 Hyggeligt møde med deltagelse af 10-12 personer (og to 

hunde). Diskussion om den fremtidige berettigelse af Vin 
& Hygge. Vi holder fast i arrangementet men prøver at 
gøre det mere spændende. F.eks. forsøger Marianne at 
få fat i person der kan spille og synge til først Vin & 
Hygge i januar- Vi tager spil med til Vin & Hygge i juni. 

 
 John blev ringet op af Camilla Dahl i Svendborg - 23 

gammel enlig mor - der var forundret over, at der ingen 
var til ATTAK mødet d. 11/10 kl. 18.55. Louise og René 
har nævnt, at Cecilie heller ikke var til sidste ATTAK 
møde. John kontakter Cecilie, og diskuterer situationen. 
Enighed i bestyrelsen om at situationen er meget 
uheldig. Cecilie må som ansvarlig, enten være tilstede 
eller være repræsenteret (altså have udpeget en 
tilstedeværende ansvarlig). John ringer til Camilla Dahl 
og giver en undskyldning. 

8. Status vedr. KNOs projekter. 
 
 Politik (Marianne).  
 Facebook (Vivi – orientering 

om KNOs facebookgruppe). 
 RAP om KAP (John). 
 RoseLiv (John). 

Marianne: 
 Der afholdes et møde i samarbejdet mellem de fynske 

politikgrupper 30/10 i KNOs lokaler i Bolbro. 
 Marianne udarbejder dagsorden for mødet, der bl.a. 

indeholder evaluering af Sclerosetour 2012, bruger 
indflydelse på valg af hjælpemidler (individuelle behov), 
Den politiske værktøjskasse stillet til rådighed af 
foreningen.  

 Marianne udarbejder resume af DH-referater, der stilles 
til rådighed for KNOs bestyrelse. 

 Indflydelse på valg af hjælpemidler er et emne vi 
fremadrettet vil arbejde med i DH-Nordfyn 

9. Aktivitetskalender 1. halvår 2013. 
 
Vivi har udarbejdet og fremsendt 
en liste over aktivitetsforslag (Akt. 
kalender 2013.doc) Listen 
vedhæftes også nærværende 
indkaldelse. Denne liste skal 
danne udgangspunkt for 
færdiggørelsen af 
aktivitetskalenderen og forventes 
nøje studeret. 

Følgende arrangementer er aftalt: 
 

Dato/tid/sted Emne Ansvarlig/backup 

8/1 19.00 Bolbro Vin & Hygge Marianne/Ove 

13/2 18.30 
Næsby 

Besøg hos Jens 
Galschiøt 

John/Vivi 

12/3 18.30 Bolbro Årsmøde John/Helle 

4/5 ? Zoo Besøg i Odense 
Zoo 

Vivi/Kristina 

7/5 14-16 OUH Scleroseteam 
OUH 

John/Marianne 

11/6 19.00 Bolbro Vin & Hygge Diana/Jan 

 
KNO skal betale en pris på kr. 4.000,-. for besøget hos Jens 
Galschiøt. Starter kl. 18.30 med en kop kaffe – derefter 
rundvisning og afsluttes med et gals vin. Max antal 
deltagere er 50. Jeg vil foreslå en egenbetaling på kr. 50. 
 
Diana er redaktør på KNOs aktivitetskalender. 
Aktivitetskalenderen udarbejdes i PDF-format og mailer til 



Christian Sønderby ABC print (cs@abcprint.dk) og trykkes i 
200 eksemplarer i ABC print i Kolding. Det aftales med 
Steen Friis Andersen (der arbejder i Kolding) at afhente 
kalenderen. 
 
Louises deadline aht. rettidig indberetning til kalender i 
Magasinet er: 1. november. 
 
Dianas deadline for udarbejdelse af kalender er: 1. 
december. 
 
KNOs arrangementsansvarlige udarbejder tekst til 
arrangementet, som mailes til Diana hurtigst muligt. 
 
Diana udarbejder kalenderen, får den checket i bestyrelen 
og mailer den til Louise før Louises deadline. 
 
Petanque (helst indendørs, træning) opgives – 
uladsiggørlig. Men vi holder fast i mesterskab - helst i 
Kerteminde – John arbejder på, at finde ny kontaktperson 
efter Douglas Smiths død. 
 

10. Næste møde. 
  
Forslag ifølge planen: Tirsdag d. 
6. november 

Næste møde afholdes tirsdag d. 6. november 2012. 

11. Evt.   John har til fremtidige bestyrelsesmøder udpeget forslag 
til person, der efter eget ønske - sørger for 
kage/småkager/sandwich … til det kommende 
bestyrelsesmøde – den person, der er kageansvarlig. 
John har udarbejdet en liste over, hvem der har været 
kageansvarlig i 2012. John foreslår, at Jan er 
kageansvarlig til næste bestyrelsesmøde. 

 Rettelser (ændringer) i referater markeres tydeligt med 
fed skrift og ændring i farvevalg fremover. 

 John sender på mødedagen en gruppe-SMS til 
bestyrelsen med en oversigt over antallet af 
mødedeltagere. Derved kan den kageansvarlige 

undgå ”kagespild”. Derfor skal afbud til møde 

meldes hurtigt til formanden og senest dagen før. 

 
Marianne køber kage og giver Helle kvittering. John laver kaffe & Te.  
 
___________________________ 
John Boldreel Larsen 
Scleroseforeningens lokalafdeling KNO 
formand 
 


