Referat af bestyrelsesmødet den 25.04.2018
Deltagere: Trine, Bendt, Stig, Anna og Ulla

Til

Dagsorden

Referat

Ansv. næste
møde

1. Godkendelse af
sidste referat
2. To do listen

Referatet godkendt.
To do listen og referatet ligger i Dropbox og kan læses der.

Ulla

3. Indsamling af
Mailadresser på medlemmerne er ikke ajourført Der er 1166 Stig
viden og deling af medlemmer af lokalforeningen og der er mailadresser på
dokumenter
610.

X

Dropbox er oprettet og alle i bestyrelsen har adgang. Her
kommer til at ligge de dokumenter der tilsendes
formanden, og som har interesse for
bestyrelsesmedlemmerne. Så læs her.
Alle

4. Kalenderen

Landsindsamlingen i sept. er lagt ud til og skal styres fra
lokalforeningerne. Vi afventer nærmere.
Aktivitetskalenderen ligger i Dropbox.
Til markedsdagen d. 7.maj i Skanderborg deltager foreningen
ikke. Der var for ringe interesse sidste år.

Kalenderen blev gennemgået og der blev sat navne på de
forskellige kurser og arrangementer. Til formandsmødet i
Grenå d. 2-3. juni deltager Trine, Bendt og Anna.
Inger Kondrup deltager i bestyrelsesmødet d. 23.maj.
5. Nyt fra grupperne Ungegruppen. Det går ikke så godt. Der er for få deltagere
Anna
til arrangementerne. Gruppen opfodres til at annonce mere.
Unge, herre, mskvinder
Herregruppen hygger sig og vil forsøge med forskellige
og arrangement arrangementer.
gruppen.
MS-kvinder hygger sig.

yyy

Arrangement-gruppen. Til aftenen med lægen Tina Horsted i Trine
Skanderborg i maj skal der reklameres mere. Der er i
skrivende stund ikke mange tilmeldte. Formændene for
de omkringliggende lokalforeninger kontaktes. Skanderborg
kommune kontaktes om at få reklame på vejstanderne ved
byens indfaldsveje og på deres hjemmeside.
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6. Nyt fra
Vi har modtaget 10.000 kr. fra Aarhus kommune – §18
Hovedforeningen, midler.
handicapråd og
kommuner
Og 6.000 kr. Fra Skanderborg kommune til arrangementet
med Tina Horsted.
Intet nyt fra Dansk Handicapråd.

7. Økonomi
8. Ha Handleplan
2018
9. Nyhedsbrev,
Facebook og
hjemmeside

Nedlæggelse af lokalforeningen i Faurskov. Vi afventer.
Se ovenfor

Stig

Handleplanen fortsætter.
Nyt nyhedsbrev skal sendes ud.

Trine

Der er en udstilling med plancher på Storetorv i Aarhus i
maj.
Hjemmesiden er kedelig. Kan vi gøre den interessant?

10. Eventuelt

Webmaster Poul Erik kommer senere og viser hvad der evt.
kan ændres.
Tilbuddet fra restaurant ET?

11. Næste møde

Ungegruppen arrangerer Powerty walk med guidet tur i
Aarhus.
Næste møde d. 23. maj med deltagelse af Inger Kondrup.

12. Hjemmesiden

Besøg af Poul Erik. Webmaster

Trine

Hjemmesiden kan desværre ikke ændres. P.E. vil fortsat
lægge nyheder, kalender for Unge-, herre-, cafeen og MSkvinder ind på hjemmesiden.
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