Referat af årsmødet tirsdag d. 5. marts 2019

1. Valg af dirigent
Direktør Klaus Høm blev valgt
2. Godkendelse af lokalbestyrelsens beretning for det forløbne år.
Formanden gennemgik beretningen og den blev godkendt.
3. Godkendelse af regnskab.
Kassereren gennemgik regnskabet og det blev godkendt
4. Lokalafdelingens bestyrelses forslag til handlingsplan
 Handlingsplan for 2019
 Fortsætte medlemsarrangementerne
 Udbygge netværksskabende møder
 Fortsætte med selvhjælpsgrupperne
 Fortsætte byttepengeindsamlingen
 Arbejde mod landsindsamlingen september 2019
 Udsende nyhedsbreve
 Fortsætte det handicappolitiske arbejde
 Oprette Årskalender / Årshjul for lokalafdelingen der evt. kan ligge på hjemmesiden
Derudover arbejdes der videre med MS-run og MS-bike. Lær os at lave MS mad og andre
ideer efterlyses. Der oprettes desuden en Cafegruppe i Skanderborg.
5. Godkendelse af budget
Budgettet godkendt.
6. Indkomne forslag.
Ingen
7. Valg af formand og bestyrelsesmedlemmer
Den nye bestyrelse ser således ud:
 Trine Frøstrup formand
 Stig Kossmann kasserer
 Bendt Strandby Andersen
 Per Bøgeskov
 Inger Hillgaard
 Erland Sperlig
Ulla Transe er trådt ud af bestyrelsen
8. Valg af suppleanter
Katrine Vincentsen fortsætter
Habon Mohamud vælges som suppleant
Anna Bundgaard er stoppet som suppleant
9. Valg af revisor
Anne Birk Kerndrup fortsætter
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10. Intet
11. Eventuelt
1. Der opfordres til at sætte alle sejl til for at finde indsamlere til landsindsamlingen i
september.
2. Der gøres opmærksom på et projekt der styres fra Aalborg. Ved interesse kontakt
Jørgen Christensen eller Jytte Bonde
3. Der søges nye deltagere til sommerkrydstogtet med Oceans of Hope.
Der kan læses om projektet på Facebook eller kontakt Erland Sperlig
4. Der efterlyses hjælp til arrangementer og evt. nye ideer.
Har du lyst til at hjælpe så kontakt Arrangementsgruppen.

Tak for et godt møde og tak til Klaus Høm, og Langhøj Biler som lagde hus til vores møde.
Referent Ulla Transe
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