Scleroseforeningen, Lokalafdeling Nordvestsjælland
Referat af bestyrelsesmøde
den 17.03.2018 kl 12.30-15.30
Ellekrattet 4, Kisserup
4300 Holbæk

Tilstede: HG, SM, BA, Ove, CB

Formålet med lokalafdelingernes arbejde er:
1. netværksaktiviteter
2. synlighed
3. lokal handicappolitik

Punkt

af

beskrivelse

Kommentarer

Noget på

Maks 2 min.

Punktet er ikke til
referat.

1

Valg af
mødeleder

Mødeleders opgave: Af hensyn til
referat læser mødeleder hvert
eneste punkt og underpunkt
formelt og afgrænset op.

BA

2

Valg af referent

3

Prioritering

CB

Prioritere punkter, samt følge
op/konkludere

4

Nyt fra
formanden

SM O Velkommen til nye medllemmer i

,

Nyt bestyrelsesmedlem,
Ove Kjær bydes
velkommen.
Aftaler overholdes, eller
der tilbagemeldes
hurtigst muligt, hvis det
ikke er muligt.
Tavshedspligt
overholdes.
Frivillighed i
arrangement af
aktiviteter er vigtig.

Konstituering og underskrift af
forretningsorden for bestyrelsen
2018

Forretningsordenen
underskrives, Ove
indtræder d.d. som
suppleant i bestyrelsen.

bestyrelsen, gensidige
forventninger

B

B Planlægge årets
bestyrelsesmødedatoer

B Næste årsmøde dato og sted
Forslag: Tirsdag 26.02.2019 Cafe
Solsikken Kalundborg?

D Hvordan melder vi bedst
mødedatoer ud til medlemmerne
jævnfør et forslag fra årsmødet om
at give medlemmerne mulighed for
at deltage på sidelinjen til
bestyrelsesmøder?

Af praktiske årsager
aftales kun
næstkommende
bestyrelsesmøde: 12.
maj kl.1230 hos Ove.

Forslaget godkendes.

Næstkommende
bestyrelsesmøde
annonceres fremover i
bestyrelsesmødereferat.
Dagsordenen lægges
ud på Lokalafdelingens
hjemmeside ca. 7 dage
før mødet.
Interesserede
medlemmer bedes
melde sig til hos fomand
Susanne Modin, mobil
60604229 senest 4
dage før mødets
afholdelse.

B Forslag jævnfør ovenstående
Jvf. punktet ovenfor
lægges mødedatoer ud på
hjemmesiden med oplysning om at

interesserede medlemmer senest 4
dage før mødet kan meddele
formanden at de ønsker at
deltage?

D Kommunikation med
medlemmerne er muligvis ikke
optimal. Deltagerantal til
arrangementer er dalende. Er det
en mulighed at udsende
aktivitets”kalender” x 2 årligt pr
post? Eller evt via sms
påmindelser?

Det forlyder, at der også
er svingende
medlemsdeltagelse i
andre foreninger.
Flere medlemmers
mailadresse forsøges
indfanget ‘skriftligt’ til
årets kommende
aktiviter, ved CB.
BA undersøger
muligheden for
udsendelse af
SMS-påmindelser til
medlemmerne.

HG B
BA

Regnskab overdrages til ny
kasserer Bent Andersen

Overdragelse foretages
umiddelbart efter
bestyrelsesmødet.

‘6 Tilskud og fonde

BA B

Hvem søger §18?
Opdaterede datoer/frist ligger på
drevet?

BA søger fortsat.
CB opdaterer
datoer/frister
Skriv på drevet
fremover bogstav for
kommune ( f.eks. ‘O’
Odsherred) ved hvert
aktivitetet

Aktiviteter og
events

SM B

Justering af aktivitetsplan 2018
Hvor langt er vi med planlægning
af nedenstående?

5

7

Nyt fra
kassereren

CB O 19. marts - 14. maj( 28. maj), kl.
1430-1600 (14-1630)
Mindfulness.Foreningshuset
Bispehøjen 2 . CB,O 11. april kl. Orthomolekylært
Institut, Holbæk Bib., store
mødelokale 19-21 ( 18-22), 2000,CB

Kører efter planen.

Kører efter planen..
Åben for tilmeldinger

9. maj Jazzaften SM

Alting kører på
skinner, annonceres
snarest for
medlemmerne

26.maj Sundhedsdag Holbæk kl.
10-1430 CB/SM
Tilmelding er sendt

Kører efter planen.
Med informatør,
muligvis frivillige
Susanne R. og Anni
H, SM og CB

27. maj ZOO-tur SM

Brunchstedet flyttes
af praktiske årsager
fra ZOO til Café Ilden
i Roskilde.

30. maj MS dag SM/CB

Kører efter planen
med infomatører.
KL 11- 17 SM kl
11-13. BA kommer kl
13-17. Frivillig Kirsten
Wejlemann og CB fra
kl.11-17, muligvis
Jørgen- Lüthje
(melder tilbage)

Hvem deltager?

Som udgangspunkt
deltager tovholder på
arrangementet.

8

Kommende
arrangementer

SM

9

Nyt om/fra
kommunerne

SM

Intet nyt til punktet

B Foto til hjemmeside
SM O SM: Den “nye” hjemmeside er nu
opdateret,

Punktet flyttes til
næste møde. BA
medbringer kamera.
SM har fået
Foreningens hjælp til
oprydning på den nye
hjemmeside.

10 Nyt fra
webmaster og
info/pressekontakt

Facebook-sgruppen
har også fået nyt logo
fra
Scleroseforeningen,
tilpasses snarest via
Foreningen.
11 Nyt, frivillige

SM

12 Evaluering
arrangementer

SM

Intet til punket
“Årsmøde 2018”
“Den grønne kys cafe”
“Det sker hvor du er”

Udskydes til næste
bestyrelsesmøde

O

13 Nyt DH

SM

udskydes til næste
møde

14 Nyt ungekontakt

SM

Intet til punktet

14 Møde og kurser

SM O invitation til Basiskursus
Formandsmøde 2-3 juni
Medlemsmøde 5. april (obs )

Ove inviteret.
Bestyrelsen
orienteret. CB
deltager muligvis i
formandsmøde

15 Næste
SM B 12. maj kl. 12.30 hos Ove Kjær,
bestyrelsesmøde
Holbæk
16 Eventuelt

Afgående kasserer HG tilbyder at
printe dokumenter for
Lokalfdelingen

Noter: O = orientering, D = debat, B = beslutning
Noter: SM = Susanne Modin, HG = Helle Grodal, CB = Christina Bock, BA = Bent
Andersen

