
Bestyrelsesmøde 22 februar 2018 hos Henriette 

Afbud John 

Deltager Holger, Gitte, Heidi, Dorte, Peter, Anne og Henriette 

 

Punkt 3 Dialogmøde 2.marts 

Gitte, Holger og Dorte deltager, Henriette og anne kan ved frafald. 

Punkter til dagsorden: 

- Fleksjob i eget firma 

- Bedre oplysning ift. overgangen mellem kh og SU 

- Foredrags evaluering 

- Sjuskefejl ifm. rehab møder - manglende dokumenter m.v. 

- Feriepenge ifm. ydelser 

- Borgers egen sb som mødeleder ved REHAB 

- Virksomhedskonsulentens rolle og adfærd; diagnoser og udredning. 

- Høringssvar ift. beskæftigelsesplanen 2018 

- Skift af sagsbehandler indenfor korte perioder. 

 

Punkt 4 Forberedelse af generalforsamling 

- Hvor skal det holdes: Et rart sted at være, Dorte booker lokaler 

- Formandens beretning: Holger 

- Kasserens beretning: Gitte 

Indkaldelse 21 dage før = 16.maj, d. 23.maj skal forslag til ændringer være sendt til bestyrelse

n. 

- Kontigent fastsættelse:100 kr? 

- På valg: 

Anne, modtager genvalg 



Holger, modtager IKKE genvalg 

John ? 

Heidi, modtager genvalg også til bestyrelsen 

Peter, modtager genvalg også til bestyrelsen 

- Bilagskontrolanter Kurt og Hanne 

Bilags suppleant Kim 

- Foreningens vedtægter 

-Forplejning: Kaffe og kage 

BESTYRELSEN MØDES KL.18 

Punkt 5 Fondskonference i Vejen 27.februar 

Holger og Anne deltager 

Rådgivning til ansøgning 

Stande med forskellige fonde 

 

Punkt 6 Familiedag d. 31.marts 2018 

Påske lørdag 

Gitte er tovholder, spørger medlemmer om de vil hjælpe med planlægningen. 

Økonomi: ca.1500 kr. INGEN brugerbetaling. 

Kun for medlemmer og deres husstand 

Holger spørger Hoptrup efterskole om ansigtsmaling og popcornmaskine 

Anne kender æggeproducent, spørger om et evt sponsorat 

 

Punkt 7 Kurser og foredrag 

Kommunikationskursus i maj for bestyrelses medlemmer og evt. kommende bestyrelsesmedlem

mer. - Tanken er i forhold til fremtidig samarbejde med byråd og inden generalforsamling. Pris 

3000 kr for en dag. Anne er tovholder. 



 

Bisidderkursus april min. 12 personer i samarbejde med et rart sted at være. Anne er tovholde

r. 

 

Odense udbyder et kursus i foreningsarbejde, med overnatning. Og et kursus i at blive hørt af

 byrådet. 

 

Nye kurser venter på ny bestyrelse, det bedste vil være at man deltager mindst 2. 

 

Punkt 8 Evt 

Repræsentantsskabsmøde i Et rart sted at være, vi delter ikke. 

Kaffemøde i Vojens, Holger holder pause til marts. Forsøger derefter 2 gange, hvis ikke der er

 nok deltager stopper det. 

 

En dame fra Dalhoffsminde skal fremover deltage i kaffemøder i forbindelse med hendes udvikl

ing. 

De er generelt positiv stillet overfor SIH. 

Der er snak om at starte kaffemøde op på Dalhoffsminde. 

 

Nye streamers - Skal vi skifte navn? Anne vil spørge produktionsskolen om de evt kan lave et

 reklamekoncept. - Hvordan markedsføre vi os? 

 

Når formanden får en klage over et andet bestyrelsesmedlem, vil resten af bestyrelsen have d

et at vide, eller? 

 

Mødet hos Peter d.17.april bliver flyttet ud til Dorte, da Peter skal have konfirmation i weekend

en. 


