Referat af bestyrelsesmødet den 19.09.2018
Deltagere: Trine, Stig, Bendt, Per, Katrine og Ulla
Afbud: Anna

Dagsorden

Referat

Til næste
Ansv. møde
ff

1

Godkendelse af
sidste referat og
evt. tilføjelser til
dagsorden

2

Scleroseindsamlingen

Referatet er godkendt.

4.121.043 kr. blev samlet ind. Flot resultat
Indsamlingen evalueres på regionsmødet d. 25.sept.

3

Favrskov

Skal lokalforeningen i Favrskov nedlægges og eller hvad skal der ske fremover?
Skal de lægges under Aarhus/Skanderborg?
Der afholdes møde d. 22.oktober hvor fremtiden drøftes.
Lægges de under Aarhus/Skanderborg hvordan integreres de så bedst?
Bliver lokalforeningen for stor? Skal der laves en ny konstellation, f.eks. Odder, Samsø og
Skanderborg? Eller skal der oprettes en Favrskov-gruppe? (som gruppen MS-kvinder)
Hvis de lægges under Aarhus/Skanderborg, er det ønskeligt at der kommer en repræsentant
med i bestyrelsen
Dette er nogle af de ting der skal drøftes på mødet d.22/10

4

Indsamling af
viden og deling af
dokumenter

Referatformen fungerer fint.
To do listen bruges ikke og slettes i Dropbox
Dropbox. Når Trine lægger dokumenter i sendes lige en mail rundt, så alle får det læst.
Bendt har lavet et fint velkomstbrev der skal sendes ud til de nye medlemmer når der
kommer en liste fra hovedforeningen.
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Der er ingen nye tilgået frivilliglisten.
5

6

Kalenderen

Regionsmødet og
Delegeretmøde

Arrangementet d. 25/10 med Stig Pryds er ikke kommet i kalenderen endnu
Markedsdag d. 5/11 på Sundhedscentret i Skanderborg.
Frivillighedsmarkedsdag på Campus N d. 28/11 med emnet Frivillig(hed)
De deltagende organisationer har stande de studerende kan besøges og få en snak om
foreningernes arbejde.

Per og
Trine
X

Der er Regionsmøde i Silkeborg d. 25. sept. hvor hele bestyrelsen er inviteret.
Der skal vælges repræsentant til Lokalforeningsudvalget
Trine er indstillet og der bliver kampvalg mellem Eddie Sørensen og Trine.
Programmet for Regionsmødet gennemgås.
Per, Anna Katrine og Trine deltager
Delegeretmødet i Grenå d. 17-18.nov. Trine og Stig deltager

7

8

Nyt fra
grupperne.
Arrangement-,
unge-, kvinde- og
herregrupperne

Nyt fra
hovedforeningen,
handicap råd,

Ungegruppen kører fint
Herregruppen har lagt ny tekst på hjemmesiden
MS-kvinder. Gruppens møder ”passer” ikke ind i Nemtilmeld.
Alle møderne kan kunne ses i Aktivitetskalenderen dog uden at der er tilmelding via
Nemtilmeld, så Trine kommer med forslag til tekst i Nemtilmeld.
Ulla er blevet spurgt om gruppen er interesseret i et Ernærings- og sundhedsforedrag til
næste møde i oktober. Tages med på næste møde i kvindegruppen
Arrangement gruppen. Der mangler stadig tilbagemelding fra foredragsholdere før møderne
er på plads. Katrine har tilbudt at hjælpe i gruppen med bla julefrokosten
Stig fortalte om arrangementet i Silkeborg med Peter Lund Madsen ”Hjerne Madsen”. Et
rigtigt godt arrangement.

Trine
Ulla

Hovedforeningen Arrangerer møder for nye medlemmer.
Dansk Handicap. Der kommer en ny app der fortæller hvor der er handicappladser og
handicaptoiletter i alle byer herhjemme og på sigt i udlandet
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kommuner og
nabokommuner

Aarhus kommune inviterer til workshop d. 22/9. Er frivillige fællesskaber for alle?
Katrine deltager

9

Økonomi

10

Handleplan 2018

Regnskabet ser pænt ud og er lagt i Dropbox
§ 18 ansøgninger.
Fortsætte med de planlagte opgaver.
Oprette et Årshjul / Årskalender for lokalafdelingen, der evt. kan ligge på hjemmesiden
Trine sender et forslag ud pr. mail

Trine

Sættes på til næste møde
Der ligger et dokument i Dropbox der bedes være læst inden næste bestyrelsesmøde

Alle

11

Strategi 2022

12

Nyhedsbrev.
Facebook og
hjemmeside

Der skal laves nyt Nyhedsbrev. Her omtales bla et nyt projekt der søger deltagere og
Scleroseindsamlingen.
Facebook. De arrangementer der lægges i Aktivitetskalenderen og Nemtilmeld kommer
automatisk på Facebook.

Trine

13

Eventuelt

Restaurant ET vil stadig gerne lave et spisearrangement. Trine kontakter restauranten
Hejmdal, bygningen ved AUH Nørrebrogade, fraflyttes om et par år. (Kræftens
bekæmpelse)
Kan bygningen anvendes til aktiviteter indenfor kultur, sundhed m.m.?
Der inviteres til møde d. 20.okt. 9-17.30 – program følger.
Vil du gerne deltage så kontakt Trine.
Datoer for bestyrelsesmøderne i 2019 se sendte mail
Dato for Årsmødet følger senere.
Inger Kondrup inviteres til bestyrelsesmødet d. 21/11

Trine

14

Næste møde

X

X

Ulla
Trine
Trine

d. 24. oktober
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