Referat – Bestyrelsesmøde nr 3
Sted
Deltagere
Afbud

Hos Sus, Fuglsang Næs 1B, 1.th

01/08-19
Kl 18:00

Allan, Jan, Kaj, Ib, Torben, Inga, Sus
Ingen afbud

Husk vi starter dette møde med at spise hos Sus
1. Godkendelse af sidste referat
Ingen kommentar
2. Generel info fra landsforeningen (Allan)
Allan infomerede om bokse projektet.
Ingen
Dansearrangement den 23. august i Lind
Jan informeret om kurset
Tilbud om dans – kanibalisering
Vi kan ikke afvise nogle danse tilbud - hvis der kommer nogle tilbud fra eksterne udbyder
kan vi kun sige ja tak og informere vores medlemmer.
3. Økonomistatus (Inga)
88.000 kr
4. Temamøde for HB i Herning den 24. og 25. august. (Allan)
Allan informerede om temamødet
5. Næste kredsarrangement ideer – forslag til emner
a. Foredrag ved Diætist
b. Stamcelle forskning
Allan får kontakt Agnete Kirkeby som forsker i stamceller
Kaffe forsker
c. Parkinson og Demens. Hvordan undgår vi demens.
d. Neuropsykolog
6. Pårørende arrangement – Status (Sus)
D. 31/8 kl 13.30 - til ca 16.00 i Herning
Pt 7 tilmeldte
7. Status på Udarbejdelse af velkomstbrev til nye medlemmer. (Allan og Torben)
Allan omdelte et forslag til velkomstbrev.
Allan retter forslaget til inden næste møde.

8. Kursus for nye bestyrelsesmedlemmer den 12. august
a. Deltager og transport til Høje Tåstrup.
På nær Sus deltager alle. Torben køre fra Herning kl. 8.15
Jer der skal med aftaler selv med Torben vedr. afgangstid
9. Hvordan når vi som kredsbestyrelse længere ud blandt medlemmerne
Dette punkt er med fra sidste møde hvor det blev drøftet
Evt. overveje, at holde et fællesmøde med kredsformændene d. 12/11, hvor vi får besøg af
Michael Buksti.
Eller vi skal tage på rundtur rundt til klubberne.
Jan vil skrive til medlemmer i Holstebro og Lemvig i et forsøg på, at får klubber op at køre.

10. Næste Møde (Alle)
17. september hos Kaj kl 18:00
11. Evt

