Møde (nr.) 72
Referat fra bestyrelsesmøde i
Lokalafdelingen Midtfyn
Onsdag d.06-02-2019 kl. 14.00
mødet afholdes
Ringe frivilligcenter
Øster Ringvej 39
5750 Ringe
Tilstede:Alice, Søren, Jytte, Knud, Claus, Mogens
Afbud :
Punkter og kommentarer

Beslutninger

1. Valg af ordstyrer.
Forslag: Søren Martinussen

Vedtaget

2. Godkendelse af dagsorden.

Godkendt

2. Godkendelse af sidste møde referat.

Godkendt

3.

Fra Nyborg kommune ang. pårørende
kontakt deltog Anne Sofie Krogh, der er
uddannet sygeplejerske. Faaborg Midtfyn
har ikke ansat en pårørende konsulent.

Nyt fra formanden.
Årsberetning.

Orientering. om evt. nyt fra Valby.
En koordinator til udlevering af de grønne
bøtter søges i Nyborg Kommune. Alice
kontakter Sandie ang. koordinator og
hjælpere til opstilling af
indsamlingsbøtterne. Specielt ungegruppen
kontaktes, da den ikke har vist noget
engagement.
Flot årsberetning fra Alice fik bestyrelsens
godkendelse. 8 nye medlemmer med
sclerose, Tilbagegang på to for medlemmer
uden sclerose.
Mary sender indbydelse til årsmødet.

Alice o g Jytte ønsker kursus henholdsvis
som formand og kasserer.

5. Nyt fra kasserer.

Inger Jordhøj og Claus har fået 1000 kr. til
deling i forbindelse butiksindsamling ( de
grønne bøtter)

Årsregnskab.
Årsregnskabet for 2018 uddeles til årsmødet.
Søg fonde paragraf 18.

Ingen penge fra RoK.
§ 18 midler søges både i Midtfyn og Nyborg
kommuner. Nyborg kommune har sidste år
afslået, da foreningen hedder Midtfyn. Vi gør
opmærksom, at foreningen har en stor
ungeafdeling i Nyborg.

7. Eddie's Ølshow
Indtil nu er der tilmeldt 35
Tirsdag den 19/2 kl. 19.00
Mangler tilmeldinger.
6. Årsmøde.
Torsdag den 7/3-19 kl. 18.00.

7. Nyt fra bestyrelses medlemmer.

Knud orienterede om RoK.
En gammel hønsefarm huser nu RoK`s
rekvisitter.
I øjeblikket arbejdes der på at finde
sponsorer. Også nye medlemmer til RoK
styregruppe søges
Næste møde den 9.april.
7. sep. Afholdes RoK
8.sep. landsindsamling
Auktionen over uafhentede gevinster har
givet 13.800

8. Politisk ansvarlig.
Orientering v. Lisbeth hvis nyt kan
det sendes pr. mail.

På næste møde deltager Lisbeth, som laver et
kæmpearbejde i politisk udvalg.

9. Ungekontakten.
Orientering v. Sandie hvis nyt kan
det sendes pr. mail.

10. Sammenkomst for bestyrelse med
påhæng. Ny dato med tid og sted
skal findes.
HUSK at kigge i kalenderen.

Sandie kontaktes vedr. opstilling af de
grønne bøtter.

Sammenkomst den 4.april

11.
Evt.
Næste møde.

Aftales efter årsmødet

