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                           Lokalafdelingen for Nordsjælland Øst
Møde nr. 3 / 2017
Dato   :    3. april  2017

     Tid      :    kl. 16.30
Sted    :    Frivilligcentret, 
Kronborgvej 1. C, 3000 Helsingør 

                
                           

             

Bestyrelsesmøde - referat
Mødedeltagere : Laila Rohde Mortensen                          (LRM) Formand

Annemette Samuelsson (AMS) Kasserer           
Marian Jensen (MJ)
Ulla Løvind         (UL) Sekretær ( referat)

              Sune Lundberg (SL) Ordstyrer
Afbud Irene Larsen (IL)
Afbud Susanne Dahlberg (SD) Supleant

Finn Jarnvig                                                  ( FJ)  Organisationskonsulent

 

Ad. 01.  Besøg af konsulent Finn                                  
Organisationskonsulent Finn Jarnvig deltog på bestyrelsesmødet

                    

Ad. 02.   Bestyrelsen                   
Ad. 02a. Konstituering                            
Bestyrelsen blev konstitueret

Ad. 02b.  Underskrivelse af forretningsorden                       
Underskrivelse af forretningsorden udsættes til næste bestyrelsesmøde

Ad. 02c.  Bestyrelsesmøder resten af året           
Næste bestyrelsesmøde afholdes torsdag 8. juni kl. 15.00 i frivillighedscenteret, Helsingør. 
Bestyrelsens møder for resten af 2017 aftales på dette møde.

Ad. 02d.  Adresse/telefon liste over bestyrelsen                 
UL udfærdiger liste over bestyrelsesmedlemmernes telefonnr. og adresser
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03.  Årsmøde                   
Ad. 03a. Evaluering af årsmøde 2017                            
Årsmødet blev afholdt i ro og orden, med flere input og diskutioner.

Ad. 03b. Fremtidige årsmøder                               
Fremtidige årsmøder bliver afholdt som møde uden inviterede underholdende indslag. Der serveres
sandwich og vand.

Ad. 04.  Nyhedsbreve på OneDrive ?                
Der er oprettet en mailadresse og en Onedrive dropbox til lokalafdelingen, hvor alle nyhedsbreve og
andre aktuelle dokumenter gemmes. Bestyrelsesmedlemmerne har fået udleveret adgangskode, så 
alle i bestyrelsen kan bruge den.

05.   Fremtidige arrangementer                   
Ad. 05a.  Koncert med Marie Carmen Koppel                 
MJ har søgt foreningen om underskudsgaranti til arrangementet. MJ undersøger vedrørende KODA 
afgift. Ilse Jakobsen har givet afslag på at sponsorerer kildevand  til koncerten. UL undersøger med 
Kiwi eller Rema1000 om vi kan tilbagelevere ikke solgt kildevand, hvis vi køber dette. AMS 
undersøger med Thomas om ”De polske teltarbejdere” vil hjælpe med det praktiske ved koncerten. 
Der udarbejdes et ”Tak for støtten” kort til alle som hjælper ved koncerten.

Ad. 05b. Tur til Legoland                                        
Ved mere end 20 betalende deltagere yders der rabat fra Legoland. Der skal ikke betales entre for 
tilmeldte deltagere som ikke er mødt op. Ved mere end 35 deltage kan der bestilles bord til ”Family 
buffet” i Legoland, så alle deltagere spiser samlet.

                  
Ad. 05c. Aftentur til ZOO            
Turen er i udgangspunktet fastsat til 7. juli 2017. AMS undersøger med Kbhs lokalafdeling om turen 
kan laves i samarbejde med dem og om datoen evt. skal flyttes.

Ad. 05d. Banko 2017                
Årets banko er fastsat til 25. november 2017 i fælleshuset på Hans Paaskes vej, Snekkersten.

                      
Ad. 05e.  Misen Groth       
Koncert med Misen Groth til indtægt for forskning planlægges senere. Misen og LRM samarbejder 
om dato og nærmere detaljer vedrørende koncerten.. Koncerten afholdes på Maienlyst hvis det er 
muligt.

Ad. 05f.  Ideer til faglige foredrag     
Foredrag om canabis og smertelindring med smertelæge Tina Horsted fra smerteklinikken ”min 
smerte”.  SL undersøger videre med Karen Gehrt fra lokalafdelingen på Fyn.          
Foredrag om seksualitet med psykolog fra foreningen.
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Ad. 05g.  Trampolin              
LRM undersøger mulighederne for et arrangement for alle incl. kørestolsbrugere og dårligt gående 
til at hoppe i trampolin i Grøndal Multicenter.

Ad. 05h.  Cafe Hillerød               
Der afholdes Café-aften i Hillerød p å restaurant China, Københavnsvej den 16. mai og den 22. 
august samt den 14. november kl. 18.00  

06. Økonomi                
Ad. 06a. Nyt fra kasserer                                    
Saldo er kr. 55.137. Regning fra blæreforedraget er ikke betalt og §18 midler ikke indgået på konto 
endnu.                  
Ad. 06b.  Ved fremtidige bestyrelsesmøder fremlægges arrangementernes økonomi, så vi kan
vurdere om brugerbetaling skal op/ned.                     
Taget til efterretning. Fremover medbringer AMS oversigt over hvad afholdte arrangementer har 
kostet og hvad der har været af indtægter.

07. Eventuelt            
Inger punkter under eventuelt.

Mødet sluttet kl. 19.35
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