
Scleroseforeningen 

                           Lokalafdelingen for Nordsjælland Øst
Møde nr. 4 / 2017
Dato   :    8. juni  2017

     Tid      :    kl. 16.30
Sted    :    Frivilligcentret, 
Kronborgvej 1. C, 3000 Helsingør 

                
                           

             

Bestyrelsesmøde - referat

Mødedeltagere : Laila Rohde Mortensen                          (LRM) Formand
Annemette Samuelsson (AMS) Kasserer           
Marian Jensen (MJ)
Ulla Løvind         (UL) Sekretær ( referat)

              Sune Lundberg (SL) Ordstyrer
Irene Larsen (IL)
Susanne Dahlberg (SD) Supleant

Deltager ikke Finn Jarnvig                                                  ( FJ)  Organisationskonsulent

Dagsorden :
( der påregnes spisning kl 18.00 )

 

01. Bestyrelsen                   
a.  Underskrivelse af forretningsorden                 
Ad. 01a. Forretningsordenen blev underskrevet af alle bestyrelsesmedlemmer.   
Forretningsordenen opbevares hos formanden.                                  

b.  Datoer for kommende møder i 2017                 
Ad. 01b. Kommende bestyrelsesmøder blev berammet til : 21. August, 25. september og 13. 
november. Møderne afholdes i Frivilligcenteret i Helsingør kl 16.30. MJ booker lokale.                   

c.  Adresseliste over bestyrelsen                 
Ad. 01c. UL fremsender udarbejdet adresseliste til bestyrelsesmedlemmerne

02. Lidt nyt fra formandsmødet                
Ad. 02. LRM orienterede om formandsmødet. Der er bl.a. lavet en undersøgelse blandt foreningens 
medlemmer der viser, at der er størst interesse for afholdelse af faglige foredrag contra sociale 
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arrangementer. Derudover blev der talt om samarbejdet på tværs af lokalafdelingerne samt lagt 
vægt på hvordan fundraising kan udøves bedst. 

03. Husstandsindsamling 2017               
Ad. 03. Der er mange områder i regionen der ikke der dækket hverken af koordinatorer eller 
indsamlere. Medlemmer fra regioner i Jylland der ikke er med i indsamlingen vil samle sig i biler og 
køre til den aktuelle region for at hjælpe til med ruter der ikke er dækket.

04. Zoo               
Ad. 04. Aftentur til Zoo afholdes den 21.6. i samarbejde med lokalafdeling en i 
Frederiksberg/København og tilmelding sker til dem. 

05. Foredrag "Alt" kan lade sig gøre selvom man er handicappet.                
Ad. 05. LRM tager kontakt til Anna Le Dous som er foredragsholder.

06. Forslag til faglige foredrag:                   

a. Sex                 
Ad, 06a. SL tager kontakt til sygeplejersken fra Haslev.                                           

b. Smerter                
Ad. 06.b. SL undersøger om Tina Vorsted har mulighed. 

c. Træthed (evt. Eva Marie Fischer)                
Ad. 06c. Arrangementer tages op til næste år.

d.  Socialrådgiver; dem i arbejde, forskellige § der kan hjælpe dem.                
Ad. 06d. SL undersøger hvem der fra foreningen kan have mulighed for at give et foredrag.

07. Forslag til aktiviteter                   

a.   Kokkedal legeland                
Ad. 07a. Et arrangement for forældre og børn hvor forældre med sclerose har mulighed for at tale 
sammen samtidig med at børnene er ”optaget” af andre ting under sikre forhold. LRM undersøger 
nærmere.                  

b. Trampolin                
Ad. 07b. UL overtager den videre planlægning fra LRM.                   

c. Café-aften                                        
Ad. 07c. En uenig bestyrelse har besluttet at  fremtidige faste månedlige café-aftener afskaffes og 
afløses af faste årlige arrangementer. Næste café-arrangement er Sensommerfest den 7.9.
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08. Evaluering:                   

a. Cafe Hillerød                                        
Ad. 08.a. Der var 11 deltagere, heraf 3 helt nye. En hyggelig aften.                  

b. Regionsmøde                 
Ad. 08b. Det var et godt informativt møde                   

c. Velgørenhedskoncerten                
Ad. 08c. En god koncert med fantastisk stemning. Der blev solgt 110 billetter og arrangementet gav
et underskud på kr 2.800. Hvad der ikke gav overskud i kr. og øre har vi tilgngæld fået i synlighed. 
Marie Carmen Koppel gav udtryk for at de også havde haft en god oplevelse.

09. Økonomi                
Ad. 09. Saldo på vores konto er pt. kr 51.061 før underskudsgarantien og donationer til 
legolandturen er gået ind.

10. Eventuelt               
Ad. 10. Carsten Lemco har vist interesse for at vise os den nye Manuped cykel. Vi har det i 
baghovedet til et senere arrangement.

Mødet slut kl 19.50.

Lokalafdelingens sekretær: Ulla Løvind,  Ryttervænget 116,  3480 Fredensborg,  mail.adr. ulovind@gmail.com,  tlf. 40416095  el. 48476095

mailto:ulovind@gmail.com

