Referat fra årsmøde 24. februar 2016
Scleroseforeningen, Aarhus/Skanderborg lokalforening
1. Valg af dirigent:
- Michael Freund er valgt.
- Årsmødet er rettidigt indkaldt.
2. Fremlæggelse og godkendelse af lokalafdelingsbestyrelsens årsberetning:
Hovedforeningen:
- På delegeretforsamlingen har man vedtaget nye vedtægter for organisationen, og den
besluttende forsamling er ændret. Man kan stille op til forsamlingen med fem stillere,
lokalafdelingerne har således kun én repræsentant.
- Man går fra at have to næstformænd til én næstformand.
- Dronningen ferieby er blevet moderniseret.
- Foreningen har hovedsæde i et hus i Valby, denne ejendom er i så dårlig stand, at det
kræve et stort millionbeløb at renovere. Man har derfor besluttet at sælge huset og i
stedet leje lokaler til foreningen.
- Cykelnerven er en stor succes. Sidste år gav det 1,5 millioner kr. til organisationen.
- Scleroseforeningen har fra i år fået lov til at lave en husstandsindsamling på landsplan.
Det bliver afholdt i september sammen med Gigtforeningen.
Lokalafdelingen:
- En af vores væsentligste opgaver er de netværksskabende aktiviteter, som er velbesøgte
– også i år. Der bliver fortsat holdt både oplysende og sociale arrangementer, i større
forsamlinger og mindre grupper. Bestyrelsen har indkaldt repræsentanter for alle grupper
til et netværksmøde for at diskutere, hvordan det går.
- Vi arbejder på at skabe mere opmærksomhed omkring Sclerose ved at være til stede ved
forskellige arrangementer, for eksempel Sund Dag på Tangkrogen, til Frivillig Fredag på
Store Torv, og til Markedsdag i Skanderborg. Samtidig er der mange
uddannelsesinstitutioner, som efterspørger mennesker, der vil stille op til undersøgelser
for eksempel for studerende. Vi bestræber os på at formidle medlemmer til disse ting.
Man kan henvende sig til bestyrelsen, hvis man ønsker at komme med på denne liste.
- Aarhus kommune har bevilget 20.000 kr. til vores aktiviteter gennem paragraf-18
midler, Skanderborg har bevilget 5.000 kr.
- Handicappolitik: Vi har givet høringssvar på Aarhus Kommunes medborgerskabspolitik,
og vi har gennem Dansk Handicap givet høringssvar omkring letbanen i Aarhus
angående tilgængelighed. Regionen ønsker at lave Patienternes Hus i forbindelse med
Skejby Sygehus. Her har en masse patientforeninger, inklusiv Scleroseforeningen, været
inviteret til at give deres besyv med. Deltagelsen i DH i Aarhus og Skanderborg er
genoptaget. Hvis der er nogle, der har politiske sager, de gerne vil have taget op, tager
bestyrelsen gerne imod deres henvendelser.
- Vi har været involveret i byttepengeindsamlingen igen i år, hvilket er en stor opgave.
Der er kommet ca. 50.000 kr. ind her i Aarhus. Udover det har vi fået 5.000 kr. ind fra et
bagagerumsmarked, vi har deltaget i.
- Ambuflex: man vil udviklet et nyt ambulant system, hvor mennesker med Sclerose hvert
år skal udfylde et spørgeskema om deres situation, hvor man her kan forespørge en
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konsultation, eller hvor man på baggrund af spørgeskemaet kan blive indkaldt til
konsultation. Vi har bidraget til dette spørgeskema, det er afprøvet og det implementeres
formegentlig i dette år.
Bestyrelsesarbejdet har fungeret godt, der er dog nogle medlemmer, der stopper; både
Annette, der er frivilligansvarlig, Habon og vores midlertidige kasserer Henrik. Vi
mangler derfor nye kræfter i bestyrelsen.

Spørgsmål til beretningen:
- Der er spottet indsamlingsbøtter, der ikke er samlet ind. Hvis man ser dette, skal man
tage kontakt til bestyrelsen.
Beretningen er godkendt.
3. Fremlæggelse og godkendelse af årsrapporten/regnskab 2015
- Indtægter: ca. 74.000
Primært fra:
a. Paragraf 18-midler
b. Tilskud fra hovedforeningen
- Udgifter: ca. 69.000
a. Primært til netværksskabende aktiviteter: Foredragsholdere, bespisning mm.
- Balance: knap 5.000 kr. i overskud ved årets udgang.
Regnskabet er godkendt.
4. Lokalafdelingens forslag til handlingsplan 2016
- Vi vil fortsætte de månedlige netværksmøder, som netværksgruppen administrerer.
- Vi vil gerne udbygge andre netværksskabende aktiviteter; alle repræsentanter for disse
grupper er indkaldt til at møde for at diskutere, om vi kan gøre mere på dette område.
- Der er en del unge medlemmer i foreningen, men meget få af dem er aktive. Det er en
indsatsområde i 2016 at lave nye og bedre aktiviteter, der kan tiltrække de unge
medlemmer. De unge medlemmer er indkaldt til et møde i marts, hvor man diskuterer,
hvad de gerne vil have ud af foreningen.
- Vi fortsætter vores oplysningsarbejde til forskellige aktiviteter.
- Vi fortsætter det handicappolitiske arbejde i DH.
- Vi understøtter byttepengeindsamlingen og landsindsamlingen.
- Vi understøtter landsforeningen initiativer.
- Vi har diskuteret isolation blandt mennesker med sclerose, som er hårdt ramt af
sygdommen. Vi ønsker at lave en besøgsordning, for at imødekomme problemer med
ensomhed. Vi ønsker en koordinator for denne besøgsvens-ordning. Vi her endnu ikke
fundet nogen, men leder fortsat.
- Vi har diskuteret anderledes sociale arrangementer som strikkeklubber, maling etc. Det
vil vi også gerne arbejde videre med, hvis der er nogen, der ønsker dette.
Spørgsmål/kommentarer til handlingsplanen:
- Det er en god idé med de sociale arrangementer, men det er et problem for mange, der
skal have handicapkørsel, at de ikke kan komme til dem, fordi de har så få turer på
ordningen. Det ønskes, at vi fortsat arbejder på dette område.
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5. Godkendelse af budget
- Indtægter: 65.000 kr.
- Udgifter: 64.000 kr.
- Balance: 1.000 kr.
Budgettet er godkendt.
6. Indkomne forslag: der er ingen indkomne forslag.
7. Valg til bestyrelsen
På valg er:
- Carsten Nielsen som formand, der er ingen modkandidater: Carsten er valgt.
- Kasserer: der er ingen kandidater, årsmødet har givet bestyrelsen bemyndigelse til at
finde en kasserer.
- 2 menige bestyrelsesmedlemmer blev valgt:
- Jørgen Kristensen
- Susanne Gerner Jensen.
8. Valg af suppleanter:
- En kandidat: Karen Kristensen valgt
9. Valg af revisor:
- En kandidat: Lisbeth er valgt.
10. Orientering fra hovedforeningen:
- som allerede nævnt laves der en ny organisering af delegeretforsamling, der kommer
mere information om stemmeafgivelsen senere i Lev med sclerose.
11. Eventuelt
- Husstandsindsamling: organisationen har et regnskab på 50 millioner kr. om året, de tre
millioner får vi, de 47 skal vi selv samle ind. Det bliver svære og svære at få samlet
disse penge ind, og derfor har man fået lov til at lave en landsindsamling.
- Indsamlingen bliver regionsbaseret i to regioner: Midtjylland og Hovedstaden. Den
bliver afholdt den 11. september i samarbejde med Gigtforeningen, beløbet fordeles
ligeligt mellem de to organisationer.
- Indsamlingen kræver et stort antal frivillige til at samle ind, og et større antal
indsamlingskoordinatorer, som allerede nu kan melde sig som frivillige. Koordinatorer
skal finde et sted, hvor folk kan hente bøtter, fordele ruter, tælle penge op osv.
- Michael Freund lover flødeboller til næste årsmøde, hvis Aarhus samler flere penge ind
end København.
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