Lokalafdelingens beretning
Mit første år som formand er gået og det har været en ny og lærerrig oplevelse for
mig. Jeg er super glad for jeres tillid til mig.
Når vi skal sige det selv, så syntes vi at vi er heldige at vi har så god en forening bag
os. De har vores ryg og de kæmper virkelig en kamp for os.

Året der gik
Sådan overordnet, så har året har budt på mange nye tiltag for Scleroseforeningen,
og efter en del tovtrækkeri med Medicinstyrelsen, også på godt nyt for progressive
patienter – bevares, det kan blive bedre, men vi er på vej.
Jeg tænker at lige præcis det der kan Klaus Høm fortælle os meget mere om lidt
senere.

En stor ting. for os i året der er gået er at vi er blevet flere, Ikke fordi sygdommen
eskalerer mere end den normalt, mere fordi vi har kunnet sige velkommen til
Favrskov medlemmerne heri vores gruppe.
Vi er nu små 1500 medlemmer fordelt på godt 1000 i Aarhus kommune, 250 i
Skanderborg kommune og 200 i Favrskov.
Favrskov kunne ikke selv stille bestyrelse og da ingen skal stå uden lokalafdelings
tilhørsforhold, så blev de lagt sammen med os. Så nu hedder vi Aarhus- Favrskov –
Skanderborg Lokalafdeling.
Samtidig inviterede vi Inger Hillgaard ind i bestyrelsen, så i dag må I gerne formeldt
vælge hende ind.
I årets løb har vi holdt 8 arrangementer, som der på hovedparten har været fin
deltagelse på.
omkring 20 prs pr arrangement.
Vi har også prøvet os frem med 3 cafe/kaffe møder hvor I har kunnet prøve Balance
Wear og et oplæg fra en ernæringsstuderende om kost.
Sailing Sclerosis (aka Oceans of Hope) inviterede os igen til at være en del af deres
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landgang i Aarhus. Det er vi glade for at være budt med på, og de som var med ude
at sejle har fortalt at det var en lækker tur i bugten.
Vi har også nogle gode grupper med god aktivitet. Vores MS kvinder, Herregruppen,
Ungegruppen og så blev der i sammenlægningen også oprettet en gruppe for
Favrskovområdet. Derud over har vi nogle fuldstændig selvkørende
selvhjælpsgrupper, en ny som Sanne oprettede i 17 og en som har eksisteret i rigtig
mange år.
Nu sidder der nok nogen og tænker JA den er god med jer, 1500 medlemmer og i
snit 20 pr arrangement. Men det er egentlig ok. Vi bor et sted hvor der er mange
tilbud til alle os borgere, så spørgsmålet er om vi skal konkurrere med det, eller om
vi skal prøve at lave lidt færre arrangementer, med et lidt mere fagligt/MS relateret
indhold. Og det er der jeg tror den lander når vi kommer til at arbejde med det i den
nye bestyrelse.
I det forgange år har vi også haft gange i indsamlingerne. Både butiks og
husstandsindsamlingen – vi er ikke den by der scorere højest på indsamlede beløb,
men vi er så stolte og glade for at I vil være med. Hver en krone tæller i det store
regnskab.
I år laves der lidt om på konceptet i butiksindsamlingen. Her prøver vi mere
målrettet at gå efter de steder vi har en fornemmelse af der giver penge. Kort sagt
mottoet i år er ”Vi går efter guldet”.
og så går husstands-indsamlingen nationalt i år – det bliver stort.
Vi håber at I igen i år har lyst at hjælpe både med butiksindsamlingen når der skal
bøtter ud i butikkerne og når de skal hentes hjem igen.
Men især også når det bliver tid til husstands-indsamlingen. Sidste år vidste på det
bestemte at vi har en berettigelse til at lave indsamling, men det betyder ikke at vi
kan ride på laurbærrene. I år skal vi gøre det ENDNU bedre og den bedste måde er
at vi alle sætter gang i vores netværk. Hver indsamler samler i snit 900 kr ind, så hvis
du tager dine venner og familie med i projektet og de også tager venner med, så
bliver vi pludselig mange der kan stemme dørklokker.
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Året der kommer
I det kommende år skal vi som bestyrelse arbejde aktivt henimod foreningens
strategi 2022. Det bliver en spændende opgave, som jeg personlig tror på gør os
meget klogere på os selv som lokalafdeling og også på foreningen som
patientforening.
Vi skal have kigget på den måde vi afholder arrangementer, og om vi skal gøre det
på en anden måde. Ønsker os at der kommer flere ind i arrangementsgruppen til at
løfte den opgave.

Nye lokaliteter
Vi har prøvet at kigge os lidt omkring for at finde nye lokaler at være i til vores
møder, og foredrag.
Dette primært fordi vi skal betale lokale leje på Marselisborg Centeret, hver gang vi
kigger forbi derude.
Så I dag prøver vi for første gang Langhøj showroom, vi har også haft møde på Huset
Trøjborg, som har nogle fine lokaliteter, der passer lige til vores behov. Vi vil også
anbefale vores grupper at tage derud at holde deres møder.

Hvad laver Hovedforeningen så?
- det tænker jeg at Klaus gerne vil fortælle lidt mere om når alle formalia er
overstået, men kort fortalt, så har vi på landsplan følgende tiltag
MS Run
MS Bike
You Go Girl – 16.000 skridt
Cykelnerven
og som allerede nævnt indsamlingerne.
Alle noget der skaffer synlighed og midler til os.
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Jeg vil gerne slutte vores beretning med at tale om vores frivillige
Vi er SÅ glade for alt den frivillighed der er i vores forening og jeg tror at jeg kan sige
dette både for vores egen lille andegård, men også på landsplan.
En lille historie jeg vil fortælle, er om Tina Jansen
Hun har været ungekontakt ca. siden 2011, har tidligere været i bestyrelsen i ca. 3 år
og sideløbende været meget engageret i netværksgruppen/arrangementsgruppen.
Tina siger selv at det frivillige arbejde har været en fantastisk tid, og den har budt
på rigtig mange gode oplevelser, som hun sent vil glemme. Glæden ved at arrangere
og skabe informative og sociale oplevelser for Scleroseforeningens medlemmer har
givet hende en stor glæde. Tina stopper som ungekontakt, da hun fylder 41 år i juni
2019. Dog fortsætter hun året ud, da hun jo her i foråret laver et
efterårsprogram for de unge, som hun gerne vil være med til at sætte i søen. Tina er
en ildsjæl, som jeg ved har gjort en forskel for vores lokalafdeling. TAK for dig Tina.

Men det er sådan Uden de frivillige ingen os. Vi kan ikke drive denne forening uden
at få hjælp fra vores frivillige, det er både mine kolleger i bestyrelsen, i andre lokal
afdelinger, men ikke mindst JER – uden jer ingen os. Vi kan ikke drive en forening af
dette format og kvalitet, hvis det ikke var for JER.
Indsamlingerne ville ikke kunne effektueres, og midlerne ikke realiseres, hvis ikke
der var frivillige kræfter i spil. Det samme gør sig gældende for vores
arrangementer, hvis det ikke var for vores skønne kaffedamer, så ville det her være
en tør omgang.

Tusinde tak for jer!
Tak fra mig.
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