Bestyrelsesmøde den 24.10.2018
Deltagere: Trine, Stig, Bendt, Per, Katrine, Inger og Ulla
Afbud: Anna
Inger Hillgaard fra lokalforeningen i Favrskov bydes velkommen som medlem i bestyrelsen.

Dagsorden

Referat

Ansv. Til næste
møde
ff
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Godkendelse af
sidste referat og
evt. tilføjelser til
dagsorden
Favrskov

Referatet er godkendt.
Restaurant ET
Ansøgning til lokalpuljen – tages under evt.
Lokalafdelingen Favrskov nedlægges og lægges under Aarhus/Skanderborg afdelingen.
Der sendes en mail ud til alle medlemmerne i Favrskov hvori der orienteres om
ændringen og der orienteres desuden om arrangementskalenderen, hvor alle er velkomne
til at deltage.
Der er ingen repræsentant i Favrskov i Dansk Handicap så Inger Hillgaard bliver
kontaktperson.
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Den kommende
handicappolitik.

Invitation til møde d. 7/11-18
Mødet er flyttet til d. 24/1-19 Katrine deltager?
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Frivilligpris
Lokalafdelingspris
en ”Den gode
historie”

”Den gode historie”.
Er der en frivillig der har gjort en ekstra indsats? Deadline for indstilling?
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Indsamling af viden
og deling af
dokumenter

Kalenderen

Fællesmødet for de forskellige foreninger der bruger Marselisborg Centret, var der ingen
der deltog i.
På Regionsmødet blev en Arrangements tjekliste og økonomiberegning præsenteret.
Oprettet af Morten fra Aalborg /Jammerbugt. Måske kan vi anvende den.
Dokumenter fra Delegeretmødet lægges i Dropbox
Markedsdag d. 5/11 på Sundhedscentret i Skanderborg deltager Scleroseforeningen ikke.
Delegeretmødet i Grenå d. 17-18.nov.
Årskalenderen for lokalafdelingen oprettes. Evt. lave et Årshjul
Kalenderen gennemgås for de kommende arrangementer.
Julefrokosten er under planlægning og i år med overraskelser.
Per kontakter hjælpere til borddækning og oprydning, samt kaffedamer
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Regionsmødet og
Delegeretmøde

Trine

Katrine
Per

Der var ikke de store nyheder på Regionsmødet.
Delegeretmøde. Trine er opstillet. Trine og Stig deltager
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Nyt fra grupperne.
Arrangement-,
unge-, kvinde- og
herregrupperne

Årsberetning er udkommet og omdelt.
Herregruppen er ikke helt med på Nemtilmeld, men i Cafegruppen fungerer det fint.
Arrangement gruppen arbejder på at få forårsprogrammet på plads, så det kan nå at
komme med i sclerosebladet.
Der kommer lidt flere deltagere til Cafemøderne i Ungegruppen. Katrine er ved at
arrangere en prøve på city crawl.
Nyt. Der oprettes en netværksgruppe i Favrskov hvor Mette Bone` vil være ansvarlig for
cafeaftenerne og Pia Klibo Wissendorff styrer Facebooksiden
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Nyt fra
hovedforeningen,
handicap råd,
kommuner og
nabokommuner

Ikke noget nyt
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Økonomi

Økonomien ser pæn ud.

Strategi
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St

Strategi 2022

Nyhedsbrev.
Facebook og
hjemmeside
Eventuelt

X

Sættes på til næste møde
Der ligger et dokument i Dropbox om strategien
Rap om kap i festugen. Hvornår skal der meldes ind?
Der er udkommet Nyhedsbrev.
Der vil blive sendt reminder ud en uge før der er tilmelding til arrangementerne

Trine

Restaurant ET vil stadig gerne lave et spisearrangement. Stig kontakter dem.

Stig

Ansøgning til lokalpuljen. Der undersøges om der kan søges til Rap om kap

Stig

X

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 og julefrokost d.4/12
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Næste møde

Årsmøde d.5/1-19
D. 21. november hvor Michael Freund inviteres med.
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