Referat af bestyrelsesmødet den 22.08.2018
Deltagere: Per, Bendt, Trine og Ulla
Afbud: Stig, Anna og Katrine

Dagsorden

Referat

Ansv.

Til næste
møde
ff

1

Godkendelse af
sidste referat og
evt. tilføjelser til
dagsorden

Referatet er godkendt.

2

Landsindsamlin
gen i september

Ringerunden blev en for stor mundfuld for få og er nu overgået til Telemarketing
Der er stadig lidt tid til indsamlingdagen, så kan vi gøre ekstra for at få flere til at gå en rute ellers
samle ind på anden vis?

Alle

Det har voldt lidt problemer med at finde et centralt pengeopsamlingssted.

3

Favrskov

Lokalforeningen i Favrskov nedlægges og 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 MS- kvinder)?
Hvis de lægges under Aarhus/Skanderborg, er det ønskeligt at der kommer en repræsentant i både
bestyrelsen og i Netværksgruppen.

4

Indsamling af
viden og deling

Der er stor ros til arrangementet omkring Oceans of Hope fra Jette Lyngsøe
Referatformen fungerer fint.
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af dokumenter

5

6

Kalenderen

Regionsmødet
og
Delegeretmøde

To do listen bruges ikke. Slettes?
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 nye medlemmer.
Kalenderen er presset. Der er mange møder.
D. 21-23. sept. er der et kursus Uddannelse af nye frivillige i Grenå hvor Trine og Per er tilmeldt.
D. 22. oktober møde i Favrskov om deres fremtid.

Per og
Trine
Trine

Der er Regionsmøde i Silkeborg d. 25. sept. hvor hele bestyrelsen er inviteret.
Der skal vælges repræsentant til Lokalforeningsudvalget
Trine indstilles
Vælges Trine går hun ud af Arrangementsgruppen og der skal vælges en ny.
Delegeretmødet i Grenå d. 17-18.nov. Der er en ledig plads.
Trine spørger Anna eller Stig om de vil deltage.

Nyt fra
grupperne.
Arrangement-,
unge-, kvindeog
herregrupperne

Alle arrangementer skal slås op på hjemmesiden.
Den notits der skal på hjemmesiden sendes til Per, Anna og Trine
Alle planlagte møder i grupperne skal på Aktivitetslisten på hjemmesiden og tilmeldingen sker via
Nemtilmeld – som til alle andre møder.
Der sker for lidt i Arrangement gruppen. Per indkalder til møde
Kører Cafeen på Folkestedet som en lukket gruppe hvor der ikke kommer nye ind?
Lukkede grupper kan ikke modtage tilskuddet på 2000 kr. fra foreningen. Inger Kondrup spørges om
der kan søges tilskud andre steder fra.

8

Nyt fra
hovedforeninge
n, handicap råd
og kommuner

Hovedforeningen har inviteret nye medlemmer til et velkomstmøde d. 4. sept. i Aarhus.
Handicaprådet i Skanderborg har kigget på den lidt besværlige indgangsdør til det nye rådhus
Fælleden. Skulle nu være i orden så også dårligt gående/kørende kan komme ind uden problemer
Budgetnedskæringer i Aarhus kommune. Hvad kommer det til at betyde fremover?

9

Økonomi

Springes over

7

Trine
Bendt
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10

Handleplan
2018

Fortsætte med de planlagte opgaver.
Oprette et Årshjul / Årskalender for lokalafdelingen, der evt. kan ligge på hjemmesiden?
Løbende oprydning i Dropbox. Der ligger meget som er blevet for gammelt og kan fjernes.

Trine
Trine

11

Nyhedsbrev.
Facebook og
hjemmeside

12

Eventuelt

13

Næste møde

Der er sendt nyhedsbrev ud her sidst på sommeren
Der skal mere gang i Facebook så Per indkalder til møde hvor Lisbeth, Per og Trine deltager
Arrangementer, møder og andet der skal lægges i på hjemmesiden sendes til Poul Erik - webmaster

Per

D. 19.september
Punkter til næste møde. Strategi 2022.
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