Referat af bestyrelsesmøde den 23.05.2018
Deltagere: Trine, Bendt, Stig, Per, Anna, Inger Kondrup og Ulla

Dagsorden
1. Godkendelse af
sidste referat
2. Mailadresser på
medlemmerne

Referat

Til
Ansv. næste
møde

Referatet godkendt.

Vi har ca. 600 medlemmer hvor mailadresserne ikke er
oplyst. Håber at hente en del, når der skal skaffes
indsamlere til husstandsindsamlingen i sept.
3. Indsamling af viden Hvilke mailadresser bruger vi?
og deling af
Frivillig og aarhus.dk og Stig har egen mailadresse.
dokumenter
(økonomi)
Trine lægger relevant info i Dropbox til læsning.
Opgaver orienteres/fordeles via mail.
To do listen lægges også i Dropbox og her må hver især selv
ajourføre opgaver.
Ulla
Frivilliglisten.
Der er kommet 2 nye der skal have et velkomstbrev

Per og
Trine

Hvordan håndterer vi nye medlemmer.
De skal have et velkomstbrev.

4. Kalenderen

Bendt og
Der kommer tilbud på arrangementer fra andre foreninger. Ulla
Trine sorterer og i nyhedsbrevet orienteres der om, at der
ligger relevante tilbud fra andre foreninger, som man så selv
må hente.
Trine
Aktivitetskalenderen ligger i Dropbox.
Gennemgang af de forestående arrangementer.
Til formandsmødet i Grenå d. 2-3. juni deltager Trine, Bendt
og Per.
Bøtteindsamlingen

Stig

Skal Pårørendegruppen med i kalenderen?
Trine kontakter gruppen
Trine
5. Hvad har Inger på Alle bestyrelsesmedlemmer har deltaget i basiskurset.
Ann
hjerte?
Forretningsordenen blev underskrevet og lægges i Dropbox.
Der blev orienteret om tavshedspligten.
Der blev talt om husstandsindsamlingen "Sammen mod
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sklerose". Der mangler indsamlingsledere og hvad gør vi?

Trine
T4

Trine
6. Nyt fra grupperne: Ungegruppen. Powerty walk var en spændende tur.
Unge, herre, ms- Det nye efterårsprogram er på vej.
kvinder
og arrangement Intet nyt fra Herregruppen
gruppen.
Kvindegruppen har sommerspisning i næste uge på
Restaurant Anker.
Arrangement-gruppen. Tina Horsted aflyst. Hun er i Israel.
Ny aftale i efteråret. Kompensation for aflysningen?
Peter Lund Madsen kommer til Silkeborg i september.
Grillfesten i Skæring har Per styr på.
7. Nyt fra
Faurskovs fremtid stadig uklar.
Hovedforeningen,
handicapråd og
kommuner
8. Økonomi
God
Der skal tilbagebetales det beløb vi har modtaget til Tina
Horsted arrangementet
9. Handleplan 2018 gj
10. NNyhedsbrev,
Næste nyhedsbrev kommer efter sommerferien
Facebook og
hjemmeside
Skal de unges navn ændres på Facebook?

Stig

Trine

Trine, Stig, Per og Anna har været på kursus i Nem Tilmeld
Er det en hindring for at deltage i et arrangement, at man
ikke kan eller vil bruge Nem Tilmeld?
Per og Bendt vil tilbyde hjælp med Nem Tilmeld i Cafeen, Bendt og
hvis nogen ønsker det.
Per
Det er den tilmeldingsform til arrangementer vi skal bruge i
fremtiden.
Opfølgning på Poul Eriks besøg. Hvad må vi bruge ham til?
Hvad må han, når han ikke er med i bestyrelsen?
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Inger fremskaffer de rettigheder der ligger på tryk.
11. Eventuelt

Tilbuddet fra restaurant ET bliver i efteråret.

Trine

Kurser og andet hvor der indbydes bestyrelsesmedlemmer
skal det lige vendes i bestyrelsen, inden man tilmelder sig.
Trine er blevet Inspirator til sclerose-indsamlingen. Dvs. skal
hjælpe andre i gang.
Der mangler indsamlingsledere i Skanderborg, Stilling,
Hørning og Egå.
Anna har påtaget sig 8000 området, men på betingelse af at
der kommer en mere og yderligere en der kan tage ansvar
for pengehåndteringen.
D. 30. maj er der et kursus for indsamlingslederne.
12. Næste møde

D. 20. juni og første møde efter sommerferien er d.15.aug.
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