Referat af bestyrelsesmødet den 27.06.2018
Deltagere: Per, Bendt, Stig, Trine og Anna
Fraværende: Ulla

Dagsorden

Til næste
Ansv. møde

Referat

ff

1

2

Godkendelse
af sidste
referat og evt.
tilføjelser til
dagsorden
Landsindsamli
ngen i
september

Referatet er godkendt.
Der udbedes om, at vi gennemgår de vigtigste punkter og forkorter mødet pga. varmen.

Alle dokumenter vedr. hustandsindsamlingen ligger i Dropbox.
Det er meget vigtigt, at vi får så mange som mulig til at være med i hustandsindsamlingen,
for at vi igen til næste år kan få tilladelse til at lave en landsindsamling!
Indsamlingslederen på de enkelte indsamlingssteder har ansvaret for at kontakte de tidligere
indsamlere for at spørge, om de vil være med igen i år.
Lokalafdelingerne skal sørge for at spørge blandt medlemmerne, og til dette har vi fra
hovedforeningen fået en såkaldt ringeliste med i alt 538 medlemmer i lokalafdelingen
Aarhus/Skanderborg. I denne forbindelse skal medlemmerne spørges til mailadresse, således
disse kan blive opdateret.
Det besluttes, at listen deles op blandt bestyrelsesmedlemmerne, som alle mødes til et ringeopstartsmøde torsdag d. 05.07.2018, hvor så mange som hvert bestyrelsesmedlem kan få til
at hjælpe med at ringe også kan deltage.

Alle

Trine undersøger, om vi kan bruge Marsliesborgcentret til formålet.

Trine
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Mailadresser
på medlemmerne

Se ovenstående.

4

Strategi 2022

Udsættes til næste møde.

5

Per og Trine laver en velkomstmail til alle, der melder sig som frivillig.
Indsamling af
viden og deling
af dokumenter Bendt har lavet en velkomstmail fra lokalafdelingen til nye medlemmer.
Som noget helt nyt kontakter Hovedforeningen nye medlemmer telefonisk, hvorfor
lokalafdelingens velkomstmail først sendes ud efter opringning herfra.

6

Kalenderen

Per
Trine

Desuden har Per været på kursus i Facebook, hvilket han vil fortælle mere om ved næste
møde.
D. 6. + 7. +8. august lægger Ocean of Hope til i Aarhus Havn, ved DOKK1.
Jette m.fl., som er deltager på Ocean of Hope, kommer forbi og fortæller os om, hvad Ocean
of Hope er og hvad vi som lokalafdeling kan bruge Oean of Hope til., når skibet lægger til i
Aarhus. Foruden at skibet er åbent for alle de 3 dage, vil der også tirsdag d. 07.06.2018 være
mulighed for, at 8 personer kan sejle med på en rundtur i havnen.
Skibet er en måde at skabe synlighed på sclerose, og det enes vi om at deltage i.
Der skal gøres brug af de frivillige på frivilliglisten, som skal være med til at dele materiale
ud til interesserede. Der skal dog også være nogle med sclerose, som kan fortælle noget
personligt m.m.
Trine laver et vagtskema, som lægges i Dropbox, og Per vil sørge for at kontakte de frivillige
og få dem til at tage ’vagter’.
Dette håber vi meget på vil skabe opmærksomhed, da der også på det tidspunkt er VM i
sejllads i Aarhus, og derfor vil der formentlig være ca. 400.00 mennesker i Aarhus

Scleroseforeningen - Lokalafdelingen i Aarhus og Skanderborg

Side 2 af 4

Trine
Per

Per kontakter de frivillige på listen.
D. 9. september er der hustandsindsamling, se punkt 2.
7

To do listen

Udsættes til næste møde.
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Nyt fra
grupperne.
Arrangement-,
unge-, kvindeog
herregruppern
e.
Nyt fra
hovedforening
en, handicap
råd og
kommuner
Økonomi

Springes over.
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Springes over.

Der mangles fuldmagt til lokalafdelingens konto fra Trine.
Omkostningerne vedr. markedsføring til foredraget med Tina Horsted dækkes af Tina
Horsted, og da arrangementet ikke gennemføres på nuværende tidspunkt returneres tilskuddet
(i alt 6500 kr), som lokalafdelingen har fået af Aarhus Kommune.
Der er stadig enkelte udeståender ift. refundering af beløb til tilmeldte.
Bøtteindsamlingen i butikker har i år givet i alt ca. 30.000 kr., hvilket er lidt mindre end
sidste år, hvor der blev indsamlet ca. 35.000 kr.
Regninger for leje af lokale i Marselisborgcentret sendes direkte til Hovedforeningen, og
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Trine

derfor betales det herfra.
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Handleplan
2018
Nyhedsbrev.
Facebook og
hjemmeside
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Eventuelt

11
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Næste møde

Springes over.
Der udsendes et nyhedsbrev i løbet af den næste uges tid.
Dette både for at der kan informeres om Ocean of Hope primo august og gøres opmærksom
på, at der mangles indsamlere til hustandsindsamlingen, fortælle om forskellige andre
arrangementer og herudover ønsker vi God sommer! 😊
Susanne Gerner har nævnt, at hun stadig er administrator på en mail som frivilligansvarlig og
spørger derfor, om hun fortsat skal være det?
- Det kan ikke ændres, men hun skal selv slette mailen fra hendes konto. Trine vil
kontakte Susanne.
Næste møde er efter sommerferien d. 15. august 2018.
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Bendt
Trine

Trine

