Møde (nr.) 81
Dagsorden til bestyrelsesmøde i
Lokalafdelingen Midtfyn
Tirsdag d.11-08-2020 kl. 15.00
mødet afholdt hos Sanne Gestelevvej
5750 Ringe.
Tilstede:
Afbud : Kim Thomsen
Punkter og kommentarer

Beslutninger

1. Valg af ordstyrer.
Forslag: Søren Martinussen

godkendt

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

Godkendt
godkendt

3. Nyt fra formanden.

Onsdag 16/9 Møde OUH v. neurologerne
kl. 15-16 Claus, Søren, Jytte og Alice
tilmelder sig. Lørdag den 3/10 Formandsmøde
Middelfart region Syddanmark, emne:
samarbejde i lokalafdelingerne. Evaluering af
af Landsindsamling 13/9. Møde med DH,
genoptræning i fysioterapien på hold m.v. er
startet op. Der undersøges hvilke priser og
hvordan afregning foregår af lokalelån i
Guldhøj. I Tilgængelighedspuljen i regionen
er der 28 mill. kr. , der søges til elevator i
Guldhøj, renovering af toilet i kælderetagen.
Parkering i gården er ikke for
hjemmehjælpsbiler, man må gerne spærre for
dem, hvis der ingen anden mulighed er.
7000 kr. fra FMK paragraf 18 i alt kr. 10.000 i
2020e.
Marius Pedersens Fond er der kommet 10.000
kr.
”Læg hovederne i blød, hvad kan vi bruge
pengene på i lokalafdelingen og dens
medlemmer.”

Orientering. om evt. nyt fra
Scleroseforeningen.

4. Nyt fra Kasserer.

5. Sommer tur.
Japanske Haver Søndag 23 august kl. 11.00
Rundvisning - Spisning

Der er pr. d.d. tilmeldt 17 personer

6. Aktiviteter Efterår 2020.
Rap om Kap lørdag 5. september
Landsindsamling Søndag 13. september
Yoga på Guldhøj 30. september kl. 16.00
Hans Pilegaard 29. okt kl.19.00
Præsten Simon Jylov Guldhøj 5. nov.kl.14.00
Julefrokost 26. November

Rap om Kap bliver i år en light udgave,
ingen underholdning. Ænderne kommer i
vandet, der kan købes andelsbeviser og det er
det. Der er Landsindsamling 13. sept., nu på
torsdag er der ”møde” med
indsamlingslederne. Yoga 30/9 kl. 16 bookes
stort lokale i kælderen på Guldhøj. Hans
Pilegaard 29/10 kommer mere senere.
Julefrokost hvor skal den holdes i år, aftales
på næste møde 24/9 Juleforestilling Odense
Teater i dec. og jan. lokalafd. Giver 50%
tilskud til billetterne 2 voksne 2 børn eller 2
børnebørn.
Lisbeth blev der stemt på som politisk
ansvarlig af lokalafd Midtfyn . Stemmes også
på til Delegeretmøde..

7. Politisk ansvarlig
Orientering v. Lisbeth hvis nyt kan sendes
På mail.
8. Ungekontakten

Intet nyt.

Orientering v. Sandie hvis nyt kan
Sendes på mail.
9. Evt.

Udtænk plan til næste møde for brug af vores
penge.

10. Næste møde.

Torsdag den 24. september kl. 15.00 på
Guldhøj – Alice og Lillian har kaffe med.

