Scleroseforeningen, Lokalafdeling Nordvestsjælland
Referat, bestyrelsesmøde
12.05.2018 kl 12.30-15.30
Strædesbakken 5, 4300 Holbæk

Formålet med lokalafdelingernes arbejde er:
1. netværksaktiviteter
2. synlighed
3. lokal handicappolitik

Deltagere: SM, BA, OK, CB

Punkt

af

beskrivelse

Kommentarer

Noget på

Maks 2 min.

Punktet er ikke til
referat.

1

Valg af
mødeleder

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

BA

2

Valg af referent

3

Prioritering

CB
Prioritere punkter, samt følge
op/konkludere

Punkt 10 opprioriteres

4

Nyt fra
formanden

SM O Vi har stadig ikke nogen

Bestyrelsen orienteret.

konsulent, men Torben
Damsgaard ( vicedirektør) har
orientert om, at der er ansat en
konsulent Anders Reitov, som

vi kan kontakte, hvis vi har
behov for hjælp.

Jævnfør sidste møde: undersøge
O mulighed for sms- påmindelser Grundet misforståelse
undersøges sagen til
ved BA?

næste bestyrelsesmøde,
BA og OK.

B Kalundborg kommune afholder
en sundheds- og idrætsfestival

Bestyrelsen bakker op om
deltagelse.

d. 1. september. Det er gratis.
Vi har reserveret en stand.

O
Formanden har brugt rigtig
meget tid på at få vores
onlinebank på plads. Men nu
skulle det endelig være sikret
således at BA fremover kan
anvise/udbetale mm.

5

Nyt fra
kassereren

‘6 Tilskud og fonde

7

Aktiviteter og
events

Ikke muligt, og både
formand og kasserer skal
godkende som tidligere.

BA afventer kodebrev for
at kunne ‘komme i
banken.’
Fra dags dato muligt for
BA at komme på
Lokalafdelingens drev. .

BA

BA

BA, se Fundraiser-åshjul
på drevet, opdateres af
CB.

SM B

Justering af aktivitetsplan 2018
Hvor langt er vi med
planlægning af nedenstående?

CB O 26.maj Sundhedsdag Holbæk
CB/SM

O

Æbler doneret til
Sundhedsdagen af Kjeld
Petersen
Pjecer med mere
rekvires, også til
MS-dagen den 30. ved
CB

Klistermærker til æbler,
SM. SM, informatør og
CB deltager, samt en
frivillig, i det omfang,
hun er i stand til det.

8

9

Kommende
arrangementer

Nyt om/fra
kommunerne

10 Nyt fra
webmaster og
info/pressekontakt

27. maj ZOO-tur SM

23 voksne, incl.
ledsagere og 5 børn er
tilmeldt turen.

30. maj MS dag SM/CB

SM samt en frivillig og
CB fra kl. 11, BA
kl.13-17. SM bager
kage.

14. juni Cafeaften med Annette
Køhler Foreningshuset
Bispehøjen 2, 4300 Holbæk kl
17,30-21.00 SM

Tilmeldinger ruller ind i
roligt tempo.

Punktet slås fremover
sammen med punkt 7

B

Hvem deltager?
Jævnfør sidste møde, som
udgangspunkt tovholder.
Forslag: Punktet slettes?

B

Foto til hjemmeside

Fotos taget til
hjemmesiden, BA
sender til CB.

SM

SM

SM

11 Nyt, frivillige

SM

Intet til punktet

12 Evaluering
arrangementer

SM

“Den Grønne Kys Cafe” sidste
onsdag i måneden i Hørve
medborgerhus.

Caféen holder pause,
grundet næsten
gennemgående meget
få besøgende.

O
19. marts - 14. maj( 28.
Fortsætter muligvis til
maj),Mindfulness.Foreningshuse 28. maj og gentages
t Bispehøjen 2 . CB,muligvis i
eftersommer/efterår.

11. april Orthomolekylært
Institut, Holbæk Bib.,- CB

Aflyst, grundet mangel
på tilmeldinger.

9. maj Jazzaften SM

Dejlig aften med skøn
musik og
festligstemning. Der blev
indsamlet kr. 2657, 50,til Lokalafdeling
Nordvestsjælland.
Næste års jazzaften er
aftalt til 29. maj, stadig i
Solsikken, Kalundborg.

13 Nyt DH

SM

intet til punktet

14 Nyt ungekontakt

SM

Intet til punktet

14 Møde og kurser

SM O

Intet til punktet

15 Næste
SM B
bestyrelsesmøde

22. august kl 1830 hos
BA

16 Eventuelt

Punkter til næste mødes
dagsorden:
Muligheder for mere
optimal brug af
Infobutikken i
Kalundborg, jvf.
annoncering af
arrangementer.
Caféaften, evt.(Det sker,
hvor du er) i Holbæk
med Bente Röttig?

Noter: O = orientering, D = debat, B = beslutning
Noter: SM = Susanne Modin, CB = Christina Bock, BA = Bent Andersen OK = Ove Kjær

