Referat af årsmødet den 28.02.2018
Deltagere: 32 deltagere fremmødte til mødet
Afholdt: Marselisborg Centeret P. P. Ørums Gade 11, 8000 Aarhus C
Carsten bød velkommen til Årsmødet
1. Valg af dirigent
Organisationskonsulent Inger Kondrup blev valgt.
2. Godkendelse af lokalforeningens beretning for det forløbne år.
Beretningen blev godkendt. (Kan læses på hjemmesiden)
3. Godkendelse af regnskab
Der er ca. 14.000 i kassen pr. 31.12.17
Hovedforeningen supplerer beløbet op så startkapitalen ved årsskiftet er
40.000 i lokalforeningerne.
Scleroseforeningen vil / kan være behjælpelig med at søge yderligere
midler hos fonde.
Regnskabet blev godkendt
4. Lokalforeningens bestyrelses forslag til handlingsplan
- fortsætte de månedlige medlemsarrangementer
- udbygge de netværksskabende aktiviteter
- informere om sclerose externt
- fortsætte det handicappolitiske arbejde
- understøtte byttepengeindsamlingen samt husstandsindsamlingen i
september
- deltage i diverse aktiviteter såsom delegeret-, formands- og
regionsmøder m.m.
- udsende nyhedsbreve 3-4 gange årligt
- internt i bestyrelsen synliggøre arbejdsopgaver. Hvem varetager hvilke
opgaver?
- Aarhus er frivillighovedstad i 2018. Er der noget vi skal gå videre med?
5. Godkendelse af budget
Budgettet blev gennemgået og godkendt
6. Indkomne forslag
Ingen indkomne forslag af behandle.
7. Valg af formand og 2-3 bestyrelsesmedlemmer i lige år. Valg af
kasserer og 1-2 bestyrelsesmedlemmer i ulige år.
Formand Carsten Nielsen og bestyrelsesmedlemmer Jørgen Kristensen,
Anne Birk Kerndrup, Eva Mark Nilsson, Susanne Nielsen og Jytte Bonde
forlader bestyrelsen.
Trine Frøstrup vælges til ny formand og Per Bøgeskov som
bestyrelsesmedlem.
Den nye bestyrelse ser således ud:
Formand Trine Frøstrup
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Kasserer Stig Kossmann
Sekretær Ulla Transe
Bestyrelsesmedlemmer Bendt Strandby Andersen og Per Bøgeskov
8. Valg af suppleanter samt udpegning af medlemmer til
arbejdsgrupper. Suppleanter vælges for et år af gangen
Anna Bundgaard Nielsen og Katrine Winder Vincentsen vælges som
suppleanter
9. valg af revisor
Revisorposten deles mellem Anne Birk Kerndrup og Lisbeth Tang
Bøgeskov
10. I lige år: Information om opstilling og procedure til valg af
regionsrepræsentant i lokalafdelingsudvalget, HB og udvalg.
I bladet ’Lev med sclerose’ i aprilnummeret orienteres der om
ovenstående.
11. Eventuelt.
Tilmelding til arrangementer skal ske via Nem Tilmeld. Volder dette
problemer, står der telefonnummer og mailadresse under hvert
arrangement, der kan benyttes ved tilmelding, og så kan der betales med
Mobilepay ved indgangen. Det er ikke muligt bare at møde op til
arrangementerne uden tilmelding, da der kan være begrænset antal
pladser. Indtil 4 dage før et arrangement kan der både tilmeldes og
afmeldes hvis man bliver forhindret.
Trine fortalte om forårets planlagte spændende arrangementer, bla. et
med lægen Tina Horsted (cannabis) der foregår på Fælleden i
Skanderborg. Der kan læses mere på hjemmesiden.
Der kører flere forskningsprojekter der mangler deltagere. Er du
interesseret, kan der læses mere på hjemmesiden.
Udflugtsarrangementer med egenbetaling. Anette Abildgaard og Per
Bøgeskov vil forsøge at arrangere relevante udflugter og disse vil blive
annonceret i Nyhedsbrevet, Facebook og på hjemmesiden.
Har du et arrangement der skal omtales på Facebook, er det Lisbeth Tang
Bøgeskov der skal kontaktes.
Forslag til en temaaften med indholdet: hvordan lever familien med
sclerose
Indsamling af midler til foreningen.
Der er byttepengeindsamling i foråret i ugerne 12 – 25. Stig er
indsamlingsleder (koordinator) på dette.
Der opfordres til at støtte op om husstandsindsamlingen d. 9. september.
Familie, venner, kolleger, bekendte kan alle være med på en rute.
Tak for et godt møde.
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