Referat af bestyrelsesmødet den 21.02.2018
Deltagere: Carsten, Jytte, Trine, Bengt, Anne, Sanne, Jørgen og Ulla
Afbud: Stig og Eva

Afholdt: Afholdt på Marselisborg Centeret P. P. Ørums Gade 11, 8000 Aarhus C kl. 18:00-20:00

1. Godkendelse af sidste referat samt opfølgning, og eventuelle tilføjelser til dagsordenen

Referatet godkendt og 2 punktet tilføjet under eventuelt.
2. Årsberetning 2017

Fyldestgørende årsberetning, hvor der lige skal justeres lidt på bestyrelsesmedlemmer og tilføjes
lidt om nyhedsbrevet.
3. Handleplan for 2018
 Årsmødet d. 28. februar er planlagt
 Fortsætte de månedlige medlemsarrangementer
 Udbygge netværksskabende møder
 Fortsætte med selvhjælpsgrupperne
 Fortsætte byttepengeindsamling
 Udsende nyhedsbreve
 Fortsætte det handicappolitiske arbejde
 Oprette en Årskalender / Årshjul for lokalafdelingen der evt. kan ligge på hjemmesiden

4. Scleroseforeningens årskalender

Hovedforeningen har oprettet en Årskalender hvor planlagte arrangementer fremgår.
Dette kunne være inspiration til en lokal kalender.
5. Velgørenhedsarrangement fra restaurant ET

Carsten er blevet kontaktet af Lars Eiskjær fra Restaurant ET i Aarhus, der har tilbudt at lave et
arrangement for scleroseramte.
Et godt tilbud vi gerne vil arbejde videre med.
Trine tager kontakt til Lars Eiskjær senere i marts
6. To-do-listen

Hvordan kan vi bruge listen?
Punktet drøftes på næste bestyrelsesmøde
7. Meddelelser fra kassereren

Medlemsarrangementet med Ulrik Dalgas var en stor succes.
Ansøgningen til Skanderborg kommune om § 18 tilskud er endnu ikke helt på plads.
Regnskabet udleveret og viser et lille overskud.
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8. Meddelelser fra formanden

Jens Holst, formand for lokalafdelingsudvalget, trækker sig fra posten og den overtages af Jan
Deebmann indtil næste generalforsamling.
Hjernen i fokus. Et arrangement der afholdes på Marselisborg Centret d. 13. marts.
Tilbuddet ligger på hjemmesiden og alle kan deltage. Tilmelding til dette.
Der er kommet et tilbud fra Anne Louise Møller Lauridsen der gerne vil være frivillig i foreningen.
Hun vil gerne afholde 3-4 årlige workshops for medlemmer, der har brug for hjælp til at få
fodfæste på arbejdsmarkedet. Hun kontaktes efter Årsmødet.
Medlemsmødet med læge Tina Horsted er programsat til d. 24. maj og arrangeres i samarbejde
med lokalforeningerne Djursland, Odder/Samsø og Silkeborg og bliver afholdt på Fælleden i
Skanderborg. Kan ses på hjemmesiden.
Alle medlemsarrangementer for foråret ligger på hjemmesiden, hvor der også er tilmelding og
betaling til møderne.
9. Nyt fra
- Arrangement gruppen

Der har været afholdt et cafemøde på Folkestedet hvor BalanceWear-vesten blev
demonstreret. Mødet kom hurtigt op at stå og med stor succes.
-

Handicappolitik

DH i Aarhus. Finn Amby træder ud af bestyrelsen.
10. Eventuelt
Vin. Når der afholdes møder i lokalforeningen købes vin, øl og vand lokalt.
Facebook. Der kører en lukket gruppe på Facebook som kommer med negative toner i forhold
til lokalforeningens arbejde. Trine kontakter facebookbestyreren for at få stoppet dette.
Der er kommet en henvendelse fra Thomas Solgaard fra virksomheden Manigrib, der søger
deltagere med håndproblemer, til udvikling af et spiseredskab. Har du lyst til at være med så
kontakt Carsten.
Carsten inviterer de frivillige Emma og Kasper med til Årsmødet
Webmaster Poul Erik Henriksen inviteres med til bestyrelsesmødet i april
Carsten takker bestyrelsen for et godt samarbejde.
11. Næste møde d. 21. marts
-

Punkter til dagsorden – To-Do-listen
Praktiske aftaler – Anne Louise Møller Lauridsen skal kontaktes angående workshops

Pbv Ulla Transe
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