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Simon Toftgaard fra Kolding genvalgt som formand for Muskelsvindfonden
På grund af coronavirus blev Muskelsvindfondens landsmøde for første gang nogensinde
afviklet både fysisk og digitalt, hvor medlemmer havde mulighed for at deltage hjemmefra på
lige fod med de fysisk fremmødte
På Muskelsvindfondens landsmøde i dag lørdag den 12. september blev 31-årige Simon Toftgaard
Jespersen genvalgt som formand med markant flertal. Valget skete efter kampvalg mod 46-årige Evald
Klaus Emilius.
Simon Toftgaard Jespersen har været formand for Muskelsvindfonden i godt ét år og blev således valgt
første gang på landsmødet i 2019. På grund af coronaen har Muskelsvindfonden måttet udskyde sit årlige
landsmøde fra maj til september, og også selve afviklingen var tilpasset corona-situationen. For første gang
nogensinde blev landsmødet afviklet både fysisk og digitalt.
Alle skal kunne være med
Ifølge Muskelsvindfondens bestyrelse har det været et væsentligt argument i planlægningen af årets
landsmøde, at alle medlemmer skulle kunne deltage i landsmødet på lige fod.
”Mange medlemmer føler sig utrygge ved at møde op fysisk, men det har været meget magtpåliggende
for bestyrelsen, at de stadig kunne deltage i den demokratiske proces – blot digitalt – og dermed ikke føle
sig eksluderet,” siger Simon Toftgaard Jespersen på den samlede bestyrelses vegne.
Knap 100 medlemmer fulgte landsmødet hjemmefra via Zoom, mens 30 medlemmer var mødt op på
Musholm – Ferie – Sport – Konferencecenter i Korsør. 146 medlemmer havde valgt at benytte sig af
muligheden for at brevstemme. Alle indlæg på landsmødet, formandens beretning og alle præsentationer
af kandidater, der var opstillet til de politiske poster, blev vist på video, som var optaget på forhånd.
Coronaen slår os ikke ud
”Coronaen slår os ikke ud. Muskelsvindfonden overlever,” slog Simon Toftgaard Jespersen fast i sin
beretning for de seneste 15 måneder.
Selv om Muskelsvindfondens økonomi har fået et voldsomt knæk i 2020 pga. corona-aflysningerne af
såvel Grøn som Cirkus Summarum, stopper foreningen ikke sit arbejde, sagde han.
”Vi vil stadig være en relevant forening, selv om vi ikke kan levere det samme over for medlemmerne. Vi
er nødt til at sænke ambitionerne for en stund.”
Vi har lært at være sammen hjemmefra
Men formanden glædede sig over Muskelsvindfondens holdånd og gode stemning, der trods de svære tider
har været blandt medlemmer og politikere i Muskelsvindfonden, og at foreningen også har lært noget
igennem corona-krisen.
”Vi har tilføjet en digital dimension til vores foreningsliv, og det skal vi for alt i verden holde fast i og
udvikle. Det digitale møde kan aldrig erstatte det fysiske, men det giver os mulighed for at være sammen
hjemmefra. Det digitale er derfor en læring, vi skal tage med os,” sagde Simon Toftgaard Jespersen, som til
sidst understregede i sin video-beretning, at han håbede, at det blev sidste gang, han måtte indtale sin
beretning på video i stedet for at tale direkte på det fysiske landsmøde.

Fakta:
Simon Toftgaard Jespersen
 Født og opvokset i Kolding, men bor i dag i Aarhus
 Uddannet cand. mag. i medievidenskab på Aarhus Universitet
 Har været konferencier på Grøn i 10 år
 Har været politisk engageret i Muskelsvindfonden gennem 11 år
Om Muskelsvindfonden
Muskelsvindfonden er en indflydelsesrig handicaporganisation, og foreningen arbejder for at forbedre livet
for mennesker med muskelsvind og ALS. Foreningen blev stiftet af Evald Krog i 1971, og Muskelsvindfonden
har i dag omkring 3200 medlemmer.
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