Jytte Stampe Mikkelsen
Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

Ulla & Karsten <ubjkma@gmail.com>
29. januar 2020 12:18
Alice Dolleris; SÃ¸ren Martinussen; Jytte Stampe Mikkelsen; Claus Hansen Scle
Rererat af møde d. 27/1-2020

Hej alle
Hermed referat af mødet afholdt Mandag d. 27/1-2020 kl 14.00 på Guldhøj Floravej 11 lokale A6, 5750
Ringe.
Tilstede: Alice, Søren, Jytte, Claus, Ulla
Afbud: Lillian
1) Valg af ordstyrer:
Der blev valgt Søren Martinussen.
2) Godkendelse af dagsorden:
2) Godkendelse af sidste mødereferat
Dagsorden og referat fra sidste møde blev godkendt.
3) Nyt fa formanden:
Formanden (Alice) blev ringet op vedr. besøg en sclerosepatient fra Næstved, som er indlagt på OUH. Vi
har ikke pligt til at besøge patienter, vi ikke kender.
Formanden har modtaget en manual til bestyrelsesarbejde, som hun videresender til bestyrelsen.
Tage modtager “årets ildsjæl trofæ” til årsmødet incl. 1 fl. snaps, som Alice køber.
Tage fortsætter med butiksindsamlinger.
Fælles Fyns formandsmøde afholdt, formand (Karen) fra Sydfyn stopper, Valby overtager sydfyns
lokalarbejde.
Fælles Fyn arrangement bliver oprettet i uge 44 (i Gislev Rejsers lokale i Ringe), med Karen Marie Lillelund,
pris for arrangement bliver delt i 4 lige store dele. § 18 kan søges når beløbet kendes, venter
tilbagemelding fra Karen Sydfyn, som henvender sig til Karen Marie Lillelund.
Viggo Sørensen fond kan søges inden 1. Marts. Alice er indtrådt i fondsbestyrelsen.
4) Nyt fra kasserer:
Kasserer (Jytte) uddelte årsregnskab, ekstra tilskud fra Scleroseforening mangler Jytte tager henvendelse
til scleroseforeningen. Regnskab og budget blev gennemgået og godkendt. Jytte tager henvendelse til
revisor Mary for godkendelse og underskrift.
Jytte er meget aktiv med ansøgning af § 18 kommunale midler, det er et gode årlige tilskud.
5) Korinth Bio:
Næste arrangement fredag d. 31. januar kl 19.30 film: “De forbandede år”. der er god tilslutning.
6) Aktivi:teter forår 2020:
16/1 TRE møde i Nyborg afholdt (3 stk fra ungegruppe undlod fremmøde) ærgeligt når der er begrænset
antal pladser.
6/2 Cafémøde med klovnen LULU, Søren har bestilt lokale A1
21/4 Præst fra Espe (Simon Jylew) der mangler tilbagemelding fra præsten.
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7) Dagsorden til Årsmøde d. 5. Marts:
7) hvem er på valg, evt. nye emner:
Formand er på valg: modtager genvalg
Næstformand er på valg: modtager genvalg
Best.medlem er på valg: Modtager genvalg (Claus)
Best.medlem er på valg: Modtager ikke genvalg (Ulla)
Informatør Sune ønsker at fortælle lidt om informatørarbejdet.
8) Nyt fra bestyrelses medlemmer:
Søren har været på Robotkursusmøde til aviser og dagblade. Søren er hermed næstformand og PR
ansvarlig.
9) Politisk ansvarlig:
Lisbeth vil forsat gerne deltage ca. 1 gang om året.
10) Ungekontakten:
Ikke noget nyt fra ungekontakten.
11) Evt.:
Frivilligliste, hvad bruges den til ? Vi spørger Anders til Årsmødet om han kan oplyse om det.
12) Næste møde.
Mandag d. 24/2 kl 14.30.
Med venlig hilsen
Ulla
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