
 

Møde (nr.) 67 

 

Referat fra bestyrelsesmødet i 

Lokalafdelingen  Midtfyn 

Onsdag d. 02-05-2018 kl. 15.00 

mødet afholdes   

Ringe frivilligcenter 

Nordre Ringvej 

 

Tilstede: Alice, Søren, Bodil, Knud, Claus, Jytte og Mogens 

 

Afbud : 

             

 

Punkter og kommentarer 

 

 

Beslutninger 

 

1. Valg af ordstyrer. 

   Forslag: Søren Martinussen 

 

 

 Søren Martinussen 

 

 

2. Godkendelse af dagsorden   

 

2. Godkendelse af sidste møde referat 

 

 

Godkendt 

 

Godkendt 

 

3.     Nyt fra formanden. 

 

Orientering. om evt. nyt fra Valby 

 

 

 

 

 

Ny persondatalov. Alice tager på kursus I 

Ringe Frivilligcenter. 

Medlemsliste kan ses at logge ind på Valby. 

Alice på kursus i Middelfart den 15. maj. 

Nemid. 

22. maj. Alice tager til fynsk formandsmøde. 

Scleroseindsamlingen den 9. sep. Blev 

grundigt debatteret. 

 

 

4. Nyt fra kasserer    

  

 

 

Fra Faaborg Midtfyn har vi fået et tilskud på 

9,500 kr. dokumentation er nødvendig. Evt. 

regnskab til kommunen. Intet tilskud fra 

Nyborg Kommune med den begrundelse, at 

foreningen ikke er forankret i kommunen. 

Dette er ikke i overenstemmelse med facts.  

 

5. Aktiviteter. 

 

Regionens aktiviteter.       

 

 

 

 

Sommerturen den 16. juni går til en guidet tur 

på Ærø. Der bliver middag på Cafe Arthur i 

Søby. Børn til og med 14 år deltager gratis. 

Pris 100 kr. Der køres med liftbus. Der bliver 

påstigning i Ringe ved DK-tanken kl. 8.00. 

Færgeafgang fra Svendborg kl.9.05. Vi mødes 



 med guiden  ved ankomst til Ærøskøbing. Ved 

tilmelding oplyses, om man er kørestolbruger. 

Færgeafgang fra Ærøskøbing kl. 16.35  

 

Resten af året 

Husstandsindsamling. 

Søren kontakter Sandie om foredrag 

ved ”Dykkeren” (undervandssvømning). 

Juleafslutning på Golfblik den 30. nov. 

2 arrangementer fra Valby. 

 

6. Husstandsindsamling den 9. september 

2018. 

    

 

 

  

 

 

                                             
 

  

  Fra 30. maj indsamlingsmøder. Indsamlingen 

fra 10-16. 

Mary laver opslag, hvor der søges indsamlere 

og indsamlingsledere. Indsamlingslederen og 

indsamleren tæller det indsamlede beløb op. 

   

   

 

7.  Rap om Kap  

 

 

 

 

 

Claus og Knud. Bodil og Jacob hjælper gerne. 

 

8.  Nyt fra Bestyrelses medlemmer 

 

 

 

 

 

22. maj formandsmøde. Fra Valby. Skal  RoK 

kun være for Fyn. Det kan oplyses, at der også 

i Jylland er RoK. 

Nye medlemmer til styregruppen R0K 

efterlyses. 

Ny medlemsliste er udsendt. 

Jytte er behjælpelig med hjemmesiden. 

Søren har søgt Lunde Assurandørkasse 0m 

5000 kr. til arrangementer. 

Alice har søgt logen i Faaborg om tilskud til 

arrangementer. Vil fremsende dokumentation 

9. Politisk ansvarlig. 

Orientering v. Lisbeth hvis nyt vil du sende 

pr. mail. 

 

 

Intet Nyt 

 

10. Ungekontakten. 

Afholdte aktiviteter evt. nyt kan sendes pr. 

mail 

Alice og Søren har været til møde med 

Ungekontakten ang. scleroseindsamlingen. Et 

meget positivt møde. 

11. EVT. 

 

 

 



Næste møde 

 

 

Onsdag, den 6. juni kl. 15.00 

Bodil efterlyste et gaveregulativ. Hun har selv 

fundet og sendt det videre til 

bestyrelsesmedlemmerne. Tak. 

  


