Møde (nr.) 78
Referat til bestyrelsesmøde i
Lokalafdelingen Midtfyn
Onsdag 20-11 -2019 kl. 10.00
mødet afholdes
ved
formand
Alice
5750 Ringe
Tilstede:Anders, Alice, Claus, Søren, Ulla, Jytte, Lillian
Afbud :
Punkter og kommentarer

Beslutninger

1. Valg af ordstyrer.
Forslag: Søren Martinussen

Vedtaget.

2. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af sidste møde referat

Godkendt.
Godkendt.

3. Nyt fra formanden.
Orientering om evt. nyt fra
Scleroseforeningen.

Der er indkaldt til fynske formandsmøde
tirsdag 14-1-20, næsteformænd deltager
også. Emmet er samarbejde de 4 foreninger
imellem.
Informationsmøde på OUH afholdes d.
11-3-20 kl. 16.00 – 17.30, ingen tilmelding.
23-3-20 kl. 19.00 – 21.30 Rotary i Ringe,
tilmelding til lokalafdeling Odense.
Der har været afholdt delegeretforsamling i
november i Grenå. Alice deltog ikke.
Der har været afholdt Cafemøde i Faaborg
med en stor succes, der var 14 deltagere.

Ikke noget nyt.
4. Nyt fra kasserer

5. Julefrokost torsdag 28 november
Sted : Årslev forsamlingshus kl. 18.00
Jytte har købt lotteri nummer
Mangler Sponsorgaver til lotteri.

6. Aktiviteter forår 2020
16/1 kl. 17.00 TRE møde i Nyborg sted ?
6/2 kl. 17.00 Cafemøde klovnen Lulu i
Ringe Guldhøj. Søren bestiller lokale.
Alice bestiller sandwich / drikkelse.
5/3 kl. 18.00 Årsmøde Ringe Sognegård
lokale er bestilt. Søren bestiller
smørebrød.
21/4 kl. 15.00 Cafemøde musik og sang
Ringe Guldhøj.
27/5 kl. 15.00 Cafemøde. Emme yoga
20/6 kl. Sommerudflugt Lego House
Billund.

7. Bestyrelses medlemmernes arbejde.

Der er 27 tilmeldte.
Præst Ole Kobbelgård fra Sdr. Nærå vil
komme og fortælle en julehistorie.
Der vil blive afholdt lotteri. Der er ved at
være styr på de sidste sponsorgaver.

TRE møde afholdes i Nyborg Idræts og
fritidscenter, det er psykolog Michael
Nissen fra Scleroseforeningen der
vil undervise.
Cafemøde 21-4 på Guldhøj, Alice vil
kontakte præsten i Espe ang. sang og
musik. Nærmere info. Senere.
Cafemøde 27-5 på Guldhøj. Det bliver
underviser Sharon der kommer og fortæller
lidt om yoga og hvordan det kan være til
gavn i ens hverdag.
Nærmere info om sommerturen kommer
senere.

Der bliver afholdt et møde i 2020, der kun
omhandler fordeling af arbejde mellem
bestyrelsesmedlemmerme.

8. Nyt fra bestyrelses medlemmer.

Vi har besluttet at stoppe med at lave
folderen / kalenderen som har ligget
div. steder, da der ikke mere er det behov.

9. Politisk ansvarlig.

Intet nyt.

Orientering fra Lisbeth hvis nyt kan
sendes på mail.

10. Ungekontakten

Intet nyt.

Orientering fra Sandie hvis nyt kan
sendes på mail.

11. Evt.

12. Næste møde.

Det er besluttet at de frivillige får en
julekurv af foreningen, som tak for
deres indsats.
Karen Gehrt stopper som formand i
lokalafdelingen Syd Fyn.
Bestyrelsesmøde næste gang er mandag
d 27-1-20 kl. 14.00 på Guldhøj.

