Scleroseforeningen, Lokalafdeling Nordvestsjælland
Referat, bestyrelsesmøde
den 05.09.2018 kl 17.30-21.00
Hos Bent, Hovedgaden 32, st. th, 4270 Høng

Formålet med lokalafdelingernes arbejde er:
1. netværksaktiviteter
2. synlighed
3. lokal handicappolitik
Til stede var den samlede bestyrelse: Susanne, Bent, Ove, Christina
Punkt
Noget på
1 Valg af
mødeleder

af

beskrivelse
Maks 2 min.

Punktet er ikke til
referat.

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

Susanne

2 Valg af referent
3 Prioritering

Kommentarer

Christina
Prioritere punkter, samt følge
op/konkludere

4 Nyt fra
formanden

5 Nyt fra
kassereren

SM O Vi har holdt lav profil sommeren
over. Nye ideer til
medlemsinddragende
aktiviteter ønskes.
Jeg har modtaget et par tlf
opkald fra medlemmer, som
gerne vil deltage i “et eller
andet” kontaktskabende. Men
jeg må jo konstatere, at de
samme medlemmer ikke altid
dukker op til vores hidtidige
arrangementer uanset tid/sted?
Jeg har ikke fået sendt
nyhedsbreve ud over
sommeren, afventer dette
møde og sender så ud til alle
medlemmerne pr. mail inden
førstkommende weekend.
O
BA

‘6 Tilskud og
fonde

BA

7 Aktiviteter og
events

SM B Justering af aktivitetsplan 2018

Bestyrelsen
orienteret;
fortsætter retning
indtil årsmødet,
trods tendens til
faldende
medlemsdeltagelse
og hører gerne fra
medlemmer med
idéer og
kommentarer.

Regnskabet
gennemgået,
Bestyrelsen føler
sig godt orienteret.
Intet nyt

B 12.10 Bowling for hele familien
Holbæk Megabowl, SM
CB
B
24.10 “Det sker hvor du er”
B Holbæk eller (Fyraftenscafe)?

Arrangementet
annonceres snarest,
ved Christina og
Susanne.
Føres ud i livet,og
annonceres snarest,
hvis plads haves i
Værftscaféen, ved
Susanne.
Ekstra ‘Det sker,
hvor du er’ med

spisning
(fyraftensmøde kl
17- 20) i ‘Liv’/Høng
i november
undersøges. Bent
tager kontakt og
koordinerer med
Susanne.

B

Strikkecafe, evt heldags
Muligt arrangement
arrangement med et par faglige med strikkefagligt
input?
input for 2019.

9 Nyt om/fra
kommunerne

SM O

“Den Grønne Kys Cafe”?

Foreløbig på pause

Julebanko???
Fagligt arrangement???
(Psykolog?) (Bente Røttig?) SM

Ændring til
julearrangement
dette år, kun for
voksne:
Smørrebrød,
juleknas/æbleskive
r, amerikansk
lotteri, fagligt
input fra psykolog,
Scleroseforeningen
Ultimo november
måned? Susanne og
Christina
koordinerer.

Aktivitetsplan 2019 skal
udarbejdes med henblik på at
søge §18 og div fonde

Forslag forberedes
og fremsendes til
Susanne af det
bestyrelsesmedlem
senest 1. oktober

Kalundborg
Kommune inviterer
patientforeninger

til dialogmøde den
4. oktober med
Sundhedscentret.
Susanne + Ove eller
Christina deltager.
10 Nyt fra
webmaster og
SM
info/pressekontakt
11 Nyt, frivillige

SM

12 Evaluering
arrangementer

SM

Intet til punktet

Vi mangler
frivillige i
Lokalafdelingen.
Tilinteresserede:
Kontakt formand
Susanne Modin for
info.
26.maj Sundhedsdag Holbæk
O CB/SM

God dag i
synlighedens tegn.
Gentages i 2019 .

27. maj ZOO-tur SM

Glade og
imponerede
deltagere i alle
aldre på busturen.

30. maj MS dag SM/CB

Varm sommer med
lavt besøgstal I
Høng Centret.
Flyttes til
fredag/lørdag
eftermiddag (31.
maj eller 1. juni) i
2019?

14.juni Cafeaften med Annette
Køhler SM

Lavt deltagerantal,
stor spørgelyst fra
de fremmødte.

1. september “Bevæg”
Kalundborg CB/SM

God dag der tåler
gentagelse, blandt

andet grundet ‘Tip
en 13’r om
sclerose.’
13 Nyt DH

SM

14 Nyt
ungekontakt

SM

14 Møde og kurser

SM O

Vi mangler repræsentant i DH Repræsentant
Kalundborg, “emner” efterlyses efterlyses i
Frivilligcenter
Kalundborg, bosat
i Kalundborg
Interesserede for
yderligere info
bedes kontakt
formand Susanne,
ved Christina

15 Næste
SM B
bestyrelsesmød
e

Intet til punktet

Intet til punktet

8. oktober 2018 kl.
17
OBS deadline for
på næste års
aktivitetsplan, jvf.
punkt 7

16 Eventuelt
Formand Susanne Modin: Mobil 60 60 42 29 / e-mail: susannemodin@me.com
Kasserer Bent Andersen: Mobil 40 10 13 40 /e-mail: bent@bmwmcklub.dk
Bestyrelsesmedlem Christina Bock; Mobil 61 33 64 78/e-mail: chriboks@gmail.com
Suppleant Ove Kjær: Mobil 40 90 42 80 / e-mail: ovekjaer2@gmail.com
Koder: Noter: O = orientering, D = debat, B = beslutning

