Holbæk, d. 23. maj 2017.

Referat fra bestyrelsesmøde den 16. maj 2017 kl. 19.30 i Infobutikken,
Lindegade, Kalundborg
Tilstede: Berit Andersen, Tommy Jørgensen, Henrik Jensen og Conni Pedersen
Afbud: Anne Klausen

DAGSORDEN
1. Tilføjelser og godkendelse af dagsorden
Denne godkendes
2. Godkendelse af referat fra 28. februar 2017.
Referatet godkendes
3. Økonomi.
Budgetopfølgning vedlagt, det gennemgås og punktet
”Aktiviteter/epilepsidag” skal rettes til, ny budgetopfølgning vil blive
medsendt referatet.
4. Aktiviteter 2017 herunder evaluering af afholdte aktiviteter.
Fastelavn på Filadelfia:
Niels Rosenkrands har sørget for dette: Dagen er vel overstået
Informationsbrev: Vi ska have et lille informationsbrev ud til medlemmerne
inden sommerferien: De, der skal skrive de respektive indlæg, gøres
opmærksomme på, de får dem afsendt inden længe til Tommy Jørgensen.
Tommy laver informationsbrevet, og Berit sørger for udsendelsen.
”Mød os på Filadelfia”:
30. maj - Conni
27. juni - Berit
29. august - Berit
26. september - Tommy
31. oktober – Conni
28.november- Tommy
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Generalforsamling 28. februar 2017: Her havde vi 2 indlæg inden
generalforsamlingen, det var 2 fra Filadelfia, patientvejleder Henriette Larsen
og konstitueret afdelingschef Jesper Thor Olsen.Der kom nogle for at høre
netop de personer, men det gav ikke flere deltagere til selve
Generalforsamlingen.
Hjerneugen – uge 11 2017:
Hjernesagen, Hjerneskadeforeningen og Epilepsiforeningen lavede et
heldagsarrangement i Holbæk på Plejehjemmet Fjordstjernen den 14. marts
2017med forskellige indslag, fra kommunen, regionen og Filadelfia.
Det blev en rigtig god og velbesøgt dag med gode indslag, vi overvejer at
gentage igen i Hjerneugen 2018.Conni undersøger stemningen hos de
andre foreninger.
Voksenkursus 10/3-12/3 2017 på Fredericia Vandrerhjem.
Et godt kursus med gode evalueringer.
Bestyrelsesudflugt 10. juni 2017 til Wallmans Cirkusbygningen.
Deltagerbetaling: Husk at indbetale det aftalte beløb ind på 6610
0002768206 senest 1. juni 2017.

Cirkusrevy 24. juni 2017:
Tovholder: Tommy.
Der er udsolgt og folk på venteliste.
Medlemsweekend 13. – 16. oktober 2017 i ”Smålandshavet”.
Tovholdere : Berit og Conni. Line hjælper (lørdag/søndag).
Vi håber på mange tilmeldinger.
5. Orientering fra DH afdelingerne og andre:
DH-Slagelse: Sten Bach kører der ud af, men er god til at sætte i system og
der sker mere i forhold til tidligere. Han har sat sig selv for bordenden i
mange udvalg – bl.a. i forhold til at holde øje med økonomien og i det lokale
arbejdsmarkedsråd.
Han er i gang med, at søge muligheder for IT-løsninger til bestyrelsen.
Han vil tage initiativ til et møde for DH-formænd i det gamle Vestsjælland,
han vil booke regionskontoret, der er ingen dato endnu.
DH-Holbæk: Vi er et FU på 5 efter årsmødet, vi er ved at arrangere et møde
med en psykolog Tina Espander i oktober 2017, dato ikke fastsat endnu.
DH-Sorø: Her er et møde med DH`s nye direktør arrangeret til 2. oktober;
nærmere følger.
DH-Odsherred: Kontakten foregår mest ved referater.
DH-Kalundborg: Der sker ikke det store. FU i DH er de samme, der sidder i
Handicaprådet. Formanden for DH er desværre afgået ved døden.
Næste møde / møder.
21. september kl. 19.30 i Holbæk
7. november kl. 19.30 i Slagelse

Referent Conni Pedersen
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