Referat af bestyrelsesmøde onsdag d. 13. februar 2019
Til stede: Trine, Bendt, Katrine, Inger, Stig og Ulla

Dagsorden
1
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Referat

Godkendelse af Referatet godkendt.
sidste referat og
evt. tilføjelser til
dagsorden
Rekruttering af Opgaven ligger hos Per
frivillige
Katrines veninde vil gerne være frivillig. Per orienteres
Handleplan 2019 Fortsætte som omtalt tidligere, dog med et par justeringer.

Til næste
møde

Ansv.

Per

RRe
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De månedlige medlemsmøder møder slettes og antallet sættes ned.
Katrine melder sig til Arrangementsgruppen
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Strategi 2022

Udsende nyhedsbreve lidt oftere. Der er flere der læser dem end hjemmesiden.
Der ligger dokumenter i Dropbox til læsning

Inger kommer med et oplæg næste gang, hvor der kigges på arrangementerne
Indsamling af
Trine lægger relevante dokumenter i Dropbox, og man må selv holde sig ajour.
viden og deling af
dokumenter
Der er butiksindsamling her i foråret og Katrine har meldt sig som koordinator. Tak
Kalenderen
Kalenderen er opdateret.
Nyt fra
grupperne

Inger

X
yyy
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Katrine

Ungegruppen. God julefrokost og gode arrangementer. Det kører fint og der kommer nye
medlemmer. Måske skal gruppen finde nyt og større sted at afholde møderne.

Unge, herre, ms- Katrine vil gerne oprette en ungegruppe i Skanderborg. Spændende.
kvinder
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Herregruppen og kvindegrupperne kører, men der er ikke den store tilgang af nye
medlemmer. Der kunne evt. inviteres til en form for Åbent hus med kaffe og kage for at
synliggøre grupperne.
Arrangementsgruppen. Katrine træder ind og Bendt går ud.
Enighed om at flaget skal vises ved MS run d. 30/3 og MS Bike i maj.

Nyt fra
Hovedforeningen,
handicapråd og Handicaprådet i Skanderborg arbejder med tilgængelighed
kommuner
Nye medlemmer i lokalforeningen skal ikke ringes op af formanden, men have et
velkomstbrev tilsendt. Brevet er klar og Bendt sender ud.
Økonomi
Kort gennemgang af økonomien. Der er et overskud i 2018 på ca. 48.000 kr.
Ha

Katrine
og venner

Bendt

N

Huset Trøjborg

Budgettet for 2019 gennemgås. Der er snart deadline for ansøgning til §18 midlerne

Stig

De fremmødte bliver enige om af fremtidige bestyrelsesmøder afholdes her.
Der aftales fra gang til gang hvem der medbringer lidt spiseligt.

Alle

Lokalet til bestyrelsesmøderne for året 2019 afbestilles på Marselisborg Centret, inden næste Ulla
møde.
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Nyhedsbrev,
Facebook og
hjemmeside

Der udsendes et nyt nyhedsbrev hvori der bla. er en vejledning i tilmelding via Nemtilmeld, Trine
som mange stadig ikke er dus med.
Trine kontakter Lisbeth for der ser ikke rigtigt noget på Facebooksiden.

Trine

Nyheds

Trine er blevet kontaktet af en yogainstruktør der gerne vil lave et yogahold. Det kunne der
måske være interesse for. Egenbetaling. Kommer med i nyhedsbrevet.
Trine
12

Forberedelse til
Årsmødet

Årsmødet afholdes hos Langhøj biler i Viby. De vil gerne stå for mødet og donerer desuden
drikkevarer. Vi bestiller mad hos Michaels Mad &Vin i Hørning.
Der vil være kort indlæg fra Langhøj biler, Claus Høm og en informatør fra foreningen.
Der laves en tidsplan for aftenen.
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Eventuelt

Ulla er på valg og stiller ikke op igen.
Sidder med i DH i Skanderborg og fortsætter der.
Tilbuddet fra restaurant ET? Pga. travlhed bliver det ikke aktuelt foreløbigt.
Rap om Kap. Festugeudvalget kan ikke kontaktes, så desværre.
Trine har lavet et udkast til lokalafdelings årsberetning og den gennemgås lige.

Trine

Næste møde er planlagt til d. 20. marts og afholdes i Huset Trøjborg, Kirkegårdsvej 53, 8000 Aarhus C.
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