Referat af bestyrelsesmøde den 23.01.2019
Tilstede: Trine, Stig, referat Inger
Afbud: Ulla, Per, Bendt, Katrine, Anna

Dagsorden
1. Godkendelse af sidste referat og
evt. Tilføjelser til dagsorden.

Til næste
møde

Referat
Tilføjelse punkt 13. Årsmøde.
Næste møde er den 13. Feb.
Referat godkendt.

2. Rekruttering af frivillige

Udsat til næste møde.

x

3. Handleplan 2019

Genoptages til feb.

x

4. Strategi 2022- Dokumenter i
Dropbox til læsning.

Trine kommer med et oplæg, til at
kigge på strategien omkring
medlemsmåderne.

x

5. Indsamling af viden og deling af
dokumenter.

Dropbox- Hvis der er problemer
med at komme ind, prøv at loge
ind fra google.

6. Kalenderen.

Foredrag med Psykologen
udsættes.

7. Nyt fra grupperne, Arrangement-,
unge-, kvinder- og herregrupperne.

Inden tilstede, til at berette.

8. Nyt fra hovedforeningen, handicap
råd og kommuner.

Hovedforeningen har ikke sat
datoer i kalenderen.
Run og bike: vi deltager med
karameller og lign.
Der er intet nyt fra kommunen.

9. Økonomi

Stig beretter, at det ser godt ud. :-)
Der blev drøftet om hvorvidt, de
tildelte penge til grupperne, som
står ubrugt, skal trækkes med til
næste år.
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10. Huset Trøjborg.

Trine har kigget på huset, der ser
fint ud, udmærket til de små
arrangementer, hvorimod Langhøj
er super fin til de større, da der er
en stor p-plads til. Årsmødet kan
holdes her.

11. Nyhedsbrev, Facebook og
hjemmeside.

Vi skal have et nyt brev.

12. Forberedelser til årsmødet varsling, hvem er på valg,
fortæring.

Der indkaldes til mødet i
nyhedsbrevet. Lad det sive at der
er ledige pladser i bestyrelsen. Der
kom forslag til mad, det tager vi på
næste møde.

Hvad gør vi med henvendelser fra
folk, der har noget de mener kan
gavne eller hjælpe os.

Årsmødet flyttes ud til Langhøj.
13. Eventuelt.

Trine skal rykke for rap om kap.
Restaurant ET har måske ikke tid,
til at lave et event.

14. Næste møde den 20. februar.

Næste møde er flyttet til den 13.
feb. Grundet Trines operation 0g
at Stig skal på ferie.
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