Scleroseforeningen

Lokalafdelingen for Nordsjælland Øst
Møde nr. 2/ 2019
Dato : 15. april 2019
Tid : kl. 17.00
Sted : Frivilligcenter Helsingør,
Kronborgvej 1 c, 3000 Helsingør

Bestyrelsesmøde – referat
Mødedeltagere :

Laila Rohde Mortensen
Sune Lundberg
Ulla Løvind
Susanne Søndergaard
Vibeke Pagh

(LRM)
(SL)
(UL)
(SS)
(VP)

Formand
Kasserer
Sekretær ( referat)
Supleant
Supleant

Dagsorden :
01. Underskrivelse af forretningsorden
Ad.01.: Forretningsorden blev underskrevet af alle bestyrelsesmedlemmer.
02. Udfylde papir om bestyrelsen
Ad.02.: Dokument om bestyrelsesmedlemmernes kontaktoplysninger blev udfyldt af de relevante
bestyrelsesmedlemmer.
03. Kommende mødedatoer
Ad.03.: Kommende bestyrelsesmøder afholdes mandag 17.06, mandag 2.09 og mandag 4.11.
Møderne afholdes i Frivilligcenter Helsingør. SL sørger for reservation af lokale.
04. Andre møder i foreningen
Ad.04.: Regionsmøde afholdes Tirsdag 1.10 på Hotel Scandic i Hvidovre. Dagsorden fremsendes
senere.
05. Hvad er bestyrelsens mål for det kommende år
Ad.05.: At lave arrangementer som giver fælles oplevelser for medlemmerne, bå de foredrag og
udflugter og få kommunikeret budskabet og info om dette ud.
VP foreslog at undersøge mulighederne for at arrangere en tur til Hou Søsportscenter som har
meget gode forhold for handicappede.
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06. Hvad er afdelingens succes kriterier for året
Ad.06.: At dem der deltager få r en god oplevelse ved at deltage i arrangementet. Vi vil hellere have
få tilfredse deltagere end mange mindre tilfredse. Succeskriterie vil specielt være hvis deltagere i et
arrangement fortæller om dette til andre og at det kommer nye medlemmer til arrangementerne.
07. Forventninger til hinanden.
Ad.07.: Ved afbud til et møde sendes SMS til alle bestyrelsesmedlemmer. UL korrigerer og
udsender kontaktliste til bestyrelsesmedlemmerne.
08. Formandsmøde 2019
Ad.08.: LRM og SS deltager i det kommende formandsmøde i Grenå .
09. Forslag fra medlemmerne
Ad.09.: Ved å rsmødet er der kommet følgende forslag til arrangementer :
a. Besøg hos chokolademager Peter Beier
b. Handicapidræt f.eks. Bordtennis, Bueskydning
c. Ninas naturcafé evt. med tur i hestevogn.
d. Koncerter i Nordsjælland f.eks. i Gjethuset, Støberihallen og Gribskov kultursal
e. Besøg på Nivå gå rd Malerisamling el. Louisiana
f. Café Havehuset i Frederiksborg slotshave med rundtur i barokhaven.
10. Hjælp til medlemmer ved arrangementer
Ad.10.: Med mindre vi reklamerer med, at vi har hjælpere til stede, er det nødvendigt, at
medlemmerne selv medbringer hjælper til et arrangement. Hvis man har brug for hjælp til at spise
er det ALTID nødvendigt selv at medtage hjælper.
11. Hillerød fællesskabsfestival
Ad. 11.: Arrangementet finder sted på Hillerød Bibliotek den 26.10.. Der er planlægningsmøde den
24.04. hvor foreningerne der deltager byder ind med forskellige events som kan give folk en følelse
af hvad det vil sige at have et handicap.
For vores vedkommende kunne der evt. laves en forhindringsbane for kørestol, man kunne lade
folk få lodder om benene eller armene så de kunne prøve hvor udfordrende det kan være.
VP tager kontakt med informatør Jens , og hører om han har mulighed for at deltage. VP tager
ligeledes kontakt til Anne Frøkiær for at høre hvilken lokalafdeling der har kassen med udstyr der
kan simulere funktionsnedsættelser.
12. TubusOne
Ad.12.: Bestyrelsen har modtaget info om TubusOne som kan hjælpe brugere med nedsat tyrke og
kontrol i armene med at betjene smartphones og tablets. TubusOne kan evt. bevilges som
hjælpemiddel. Info medtages i næste nyhedsbrev.
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13. Eventyrfabrikken
Ad.13.: Arrangementet udsættes til efterå ret, da ingen har tilmeld sig. Udsættelsen er for at se om
tidspunktet er forkert eller om der bare ikke er interesse for denne type arrangementer.
14. Butiksindsamling
Ad.14.: Det er lykkedes at få alle områ der dækket. UL indhenter oversigt over hvor indsamlerene
har placeret bøsserne, så vi ved hvor de er hvis der skulle opstå problemer.
15. Evaluering
a. Årsmøde
Ad.15a.: Å rsmødet havde 17 deltagere. Næste å rs å rsmøde overvejes afhold på Cafe Tower.
b. Påskefrokost
Ad.15.b.: På trods af flere afbud pga. sygdom var der 18 deltagere. Arrangementer forløb godt og
der var en hyggelig atmosfære.
16. Økonomi
Ad.16.:Brunch havde 19 deltagere og kostede kr. 1.292
Å rsmødet havde 17 deltagere og kostede kr. 1.202
Caféaften havde 8 deltagere og kostede kr. 142
På skefrokost havde 18 deltagere og kostede kr. 700
17. Eventuelt
Ingen punkter under eventuelt

Mødet sluttede kl. 19.50
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