Referat af bestyrelsesmøde den 21.11.2018
Til stede: Trine, Bendt, Per, Inger, Michael Freund og Ulla
Afbud: Anna, Stig, Katrine

Dagsorden

Referat

Ansv. Til næste
møde
ff

1

2

Godkendelse af
sidste referat og
evt. tilføjelser til
dagsorden
Favrskov

Tilføjes et punkt 13: Handleplan
Næste møde er d. 16. januar 2019
Referatet er godkendt.
Lokalafdelingen Favrskov nedlægges og der sendes en orienterende mail ud til alle
medlemmer, der er registreret via mailsystemet. De resterende får et brev.
I det kommende nyhedsbrev orienteres der om ændringen.
Foreningen hedder i dag Aarhus/Favrskov/Skanderborg.
Skal den have et nyt navn??

3

Den kommende
handicappolitik.

Intet nyt
Mødet er flyttet til d. 24/1-19. Katrine deltager?

4

Frivilligpris
Lokalafdelingspris
en ”Den gode
historie”

”Den gode historie”. Kaffedamerne var indstillet, men prisen gik til Esbjerg for deres
store arbejde med at rekruttere indsamlere.

Indsamling af viden
og deling af

Inger skal oprettes og have adgang til Dropbox hvor alle dokumenter arkiveres.

5

Frivilligprisen gik til Dragør
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dokumenter

Frivilliglisten. Der er tilmeldt en ny frivillig og Per sender hende en mail.
Det er et problem at rekruttere de frivillige til at hjælpe, så det drøftes om det kunne være
en ide at invitere dem til et møde omkring gensidige forventninger.

Per
X

Når der tilmeldes nye medlemmer, ringer hovedforeningen til dem, og oplyser desuden at
de også vil blive ringet op af den lokalforening de tilhører.
Der skal laves en ringeguide, så vi ved hvad der skal oplyses om under samtalen.
6

Kalenderen

Kalenderen gennemgås for de kommende arrangementer
Julefrokosten nærmer sig og Katrine har styr på den. Der sendes også en reminder ud til
medlemmerne.

7

Delegeretmøde

Kort referat fra Michael Freund
Trine blev valgt ind i Lokalafdelingsudvalget.

8

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

Ungegruppen. Ingen til stede.

Nyt fra
hovedforeningen,
handicap råd,
kommuner og

Hovedforeningen vil arrangere møder for nye medlemmer.
Der arbejdes på et nyt koncept.
Handicap – intet
Kommuner – intet
Nabokommuner. Trine har aftalt et møde med lokalforeningen i Odder om en evt.

9

X

Per

Herregruppen fungerer godt
Arrangement gruppen arbejder på at få forårsprogrammet på plads, men alle datoer er
ikke helt på plads.

Scleroseforeningen - Lokalafdelingen i Aarhus og Skanderborg

Side 2 af 4

10

nabokommuner

”overtagelse” af Skanderborgs medlemmer.

Økonomi

Økonomien ser pæn ud.
Der er også til dækning af julefrokosten

Strategi

11

12

St

Strategi 2022

Nyhedsbrev.
Facebook og
hjemmeside

Der ligger dokumenter i Dropbox til læsning. Strategi 2022 ”Udviklingspilen”
Forslag: tag et enkelt punkt ud og arbejd videre med det.
Trine kommer med et oplæg til næste gang.

X

X
Trine

Der udsendes et Nyhedsbrev med orientering om sammenlægningen med Favrskov,
julefrokosten og Årsmødet i marts hvor direktør Klaus Høm er mødeleder.
Desuden orienteres der kort om tilmelding til arrangementer via Nemtilmeld via log ind
på hjemmesiden.
Lisbeth og Per har lagt en plan så Facebook kommer til at fungere godt.
Nemtilmeld. Michael F. har møde med Nemtilmeld hvor problematikken omkring
tilmelding af ledsagere, hvor der skal oplyses både adresse, telefonnr. og mailadresse,
tages op.
Hvad skal disse oplysninger bruges til, når ledsageren ikke er hjælper?

13

Handleplan 2018

Vi arbejder videre og der skal laves handleplan for 2019
Orientering fra Michael.
Landsindsamlingen gav ca. 1400 kr. i hver bøtte. Flot resultat.
Indsamlingen bliver i 2019 lagt ud til lokalforeningerne.
Der afholdes en konference næste år, med bla. andet emnet Hvordan får vi flere
indsamlere på gaden?
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Eventuelt

Restaurant ET. Stig og Trine mødes med dem i januar og får afklaret om der skal arbejdes
videre med tilbuddet.

Stig og
Trine

Ansøgning til lokalpuljen. Vi fik desværre ingen penge.
Rap om kap i festugen 2019? Trine har kontakt til festugeudvalget og vi afventer
nærmere.

Trine

Poul Erik Henriksen stopper som webmaster for lokalforeningen til foråret.
Datoer for bestyrelsesmøderne i 2019
D. 16/1, 20/2, 20/3, 24/4, 15/5, 19/6, 21/8, 18/9, 23/10, 20/11

15

Næste møde

Årsmøde d.5/3-19
D. 16. januar 2019
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