Endeligt referat fra bestyrelsesmøde for Scleroseforeningens lokalafdeling NORDFYN
tirsdag d. 3. april 2018 kl. 18.00-21.00
i Bolbro ÆldreCenter, Stadionvej 50, 5000 Odense V.

Tema: Konstituering

1.

Mødedeltagelse
! Deltagere: John, Steen, Anne, Tine, Jan, Martin, Helle
! Afbud: Anne-Lise, Anders

2.

Valg af ordstyrer
! Jan valgt

3.
•
4.

Godkendelse af dagsorden
Godkendt

Orientering fra bestyrelsen
Formand:
! John skulle hilse fra Vivi og takke for vingaven fra bestyrelsen.
! Politikker er vedtaget.
! Navneskilte skal bruges, hvis vi skal repræsentere bestyrelsen i NORDFYN. Det
kan være til årsmødet, arrangementer igennem Scleroseforeningen.
! Keyhanger med visitkortholder skal bruges til de frivillige, sammen med deres
frivillig t-shirt.
! Jan indkøber navneskilte + skilte til keyhanger til næste møde 15. maj.
! Visitkort: 200 visitkort til hver. Helle lave skabelon og sender ud til udfyldelse.
Kasserer:
! Nyt mobilepay 92145
Sekretær:
! Ungeteamet kommer med ny velkomstfolder, når den er i hus, kigges der på
NORDFYNS velkomstfolder. Når begge folder er klar til udsendelse, begynder vi at
udsende velkomstmail 1 gang om mdr. Det er sekretærens opgave. Tine læse
korrektur på velkomstfolder.
! Steen eller Anders kontakter pårørende grupper

5. Emner fra bestyrelsen til diskussion/beslutning
Evaluering årsmødet:
! Av-udstyret virkede ikke, Johns computeren var årsagen, da hans HDMI stik var
gået i stykker.
! Sandwichene var fine, men måske lidt hårde i brødet. Husk bestik og større
tallerkener næste år.

! Vigtigt at der ikke er flere dokumenter at skifte imellem. Alt skal være med i en
Powerpointpræsentation. Steen hjælper John med hvordan.
! Vi var forberedte og klar på hvad vi ville i år.
Deltagelse af Karen Gerth til et kommende bestyrelsesmøde:
! Karen Gerth skal inviteres 28.8. John sørger for at orientere hende om dette. Hun
er med 45 min. Hun bestemmer selv, hvornår i løbet af mødet, det passer bedst.
6.

Status på kommende aktiviteter
! Anne har tilmeldt os til Rosenfestival og deres tema ”Vild med dans” første
weekend i august.
! Fjordens dag den 9.9. Anne og Ove vil kontakte efterskolen og høre om de har
elever som vil gå rundt med indsamlingsbøtter ved Fjordens dag, da det er samme
dag som husstandsindsamlingen.
! Arrangement i Kuplen om cannabis. Anne arbejder videre.
! Evt. foredrag om dyrkning af cannabis kunne også være en mulighed.
! Jytte Abildstrøm tilmeldinger begynder at tikke ind, så halvdelen af billetterne er
solgt.

7.

Opfølgning på emner fra sidste bestyrelsesmøde
! 4 ungekontakter. John giver besked til Scleroseforeningen om de er.
! Anne-Lise og Helle holder møde om NemTilmeld den 24.4.

8.

Konstituering 2018
! John sender kontakter på ansvarlige i DH i Kerteminde, Nordfyn, Odense til Steen.

9.

Næste møde
! Dato: Tirsdag d. 15. maj
! Tema: Aktivitetskalender 2. halvår
! Kageansvarlig: Tine

10. Evt.
! Nyt link til dropbox er udsendt til bestyrelsen.
! Invitere 1 ungekontakt, med til næste møde om aktivitetskalenderen.

___________ _____________________________
Dato:
Formand:
John Boldreel Larsen

____________________________
Sekretær:
Helle Cornett Pedersen

