Referat fra bestyrelsesmøde den 30. juli 2018 kl. 19.30, på Cafe Vivaldi,
Ahlgade, 4300 Holbæk.
Tilstede: Berit Andersen, Tommy Jørgensen og Conni Valentin Pedersen
Afbud: Gisela, Henrik, Betina, Anne og Klavs.

DAGSORDEN
1. Tilføjelser og godkendelse af dagsorden:
Dagsorden godkendes

2. Godkendelse af referat fra 10. april 2018:
Referatet godkendes

3. Økonomi.
Vedlagt budgetopfølgning, den gennemgås.
4. Aktiviteter 2018 – herunder evaluering af afholdte aktiviteter.
Afholdte aktiviteter siden sidst:
Sagafjord:
Der deltog 18 over 15 år og 6 under 15 år. Det har været en succes, men vi
mangler stadig den endelige afregning. Berit har kontakt til dem.
Revy.
Revyen var god som altid, dog foregik spisningen et andet sted end sidste
år, det blev dog en succes
Informationsbrev.
Tommy fik ros for bladet.
Tadre Mølle 18. – 19. august 2018.
Budget: kr. 5.000,00.
Pris: kr. 50,- for voksen og 25 kr. for børn.
Deadline flyttes til 15. august. Arrangementet bliver boostet på Facebook
efter skoleferien. Berit sender invitation ud til alle medlemmer med mail efter
skoleferien.
Der er på nuværende tidspunkt tilmeldt 1.person.
Tovholder: Gisela Nørgaard Swensson
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Bestyrelsesudflugt 1. september 2018
Der er bestilt bord på Støvlet Katrine.
Vi fastsatte menuen og deltagerprisen.
Der kommer besked om dette i en særskilt mail fra Berit.
Tovholder: Berit.
HB møde 28. – 29. september 2018.
Alle bestyrelsesmedlemmer er inviteret. Jeg laver en samlet tilmelding. Berit,
Tommy, Betina og Gisela kan deltage. Henrik og Conni kan ikke deltage, der
mangler svar fra Anne.
Offentligt møde om cannabis 4. oktober 2018 i Roskilde Frivilligcenter.
Der er reserveret lokale i Roskilde Kongrescenter, tidspunkt mellem 19.0022.00, oplæg ved Professor/Overlæge Kern Olufson.
Deltagerbetaling 50 kr.
Skal i Epilepsi med deadline 1/8, udkommer ultimo august/primo september.
Skal på hjemmesiden og Facebook. Lokalt medie.
Tovholder: Berit.
2019:
Generalforsamling.
Bliver 7. februar 2019, sted ikke bestemt?. Meget gerne en foredragsholder
inden generalforsamlingen?
Revy 22. juni 2019.
Der er indkøbt 25 billetter, og der er bestilt bustransport.
Næste år bliver det samme restaurant som i år.
Tovholder: Tommy.
Medlemsweekend på Bornholm 5. – 9. september 2019.
Kreds Sydsjælland har meldt tilbage, at de gerne vil være med.
Regner med at få svar fra København og Nordsjælland ultimo august.
.
5. Orientering fra DH afdelingerne og andre:
Der er intet nyt fra DH-afdelingerne, der har været eller er sommerferie.

6. Hjerneuge i uge 12:
Conni forespørger i løbet af efteråret de andre foreninger, om vi skal lave
noget sammen i Holbæk
Tovholder: Conni.

7. Næste møde/møder:
24. september.
10. december.

Referent:
Conni Valentin Pedersen
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