Bestyrelsesmøde d.16.april 2018.
Foreningernes hus i Vejle
Tidspunkt : 13.00 - 16.00

Jan bød velkommen.
Deltagere: Jan, Gert, Inge Mette, Bjarne,Per, Tanja, Jette, Ruth, Anne Lise og
Birthe og Tove.
Afbud fra Søren.
Bestyrelsen konstituerede sig sådan.
Formand Jan Eliassen.
Kasserer Gert Weingardt.
Næstformand og referent Tove Mikkelsen.
Bestyrelsesmedlemmer
Inge Mette Rasmussen, bjarne Skou Nielsen, Per
Hjørnelund,TanjaSørensen..
Suppleanter.
1.suppl. Søren Jensen
2.suppl Jette Pedersen
3.suppl.Ruth Trip.

1) Godkendelse af dagsorden.
Dagsordenen blev godkendt.
2) Godkendelse af referat.
Referatet blev godkendt.
3) Nyt fra formanden

A. HB
B. FU
Jan har rundsendt materialer.Der har bl.a. været orientering om
aktivitetsmedlemmer.
C. Strategiopfølgning
D. Nyt fra konsulenterne
Birthe skal til møde i Fredericia kommune sammen med Helle Riley.
Anne Lise og Birthe skal til seminar 22-25 maj.
Projekt nyt syn vedr unge der skal videre i arbejde er afsluttet.
Fredericia kommune er begyndt at bevilge OrCam.
Jan har fået en henvendelse fra UIC(University College Lillebælt).de vil
gerne samarbejde med os igen. Vi skal tænke over hvad vi gerne vil
have de skal arbejde med.
Et medlem ønsker at høre om regionskonsulenternes arbejde. Det kan
være et emne til et medlemsmøde.
Vi bliver enige om at lave lokale medlemsmøder til efteråret.Der var
forskellige forslag til drøftelse, bl.a. tilgængelighed, hjemmepleje,
hvordan løser vi selv forskellige opgaver.Vi blev enige om det skal være
fra kl. 15-17 og vi slutter af med smørrebrød.
Indhold: orientering fra hovedforening og lokalforening.
Tanja sætter et forslag til indbydelse sammen.
4) Nyt fra kassereren
Der er 181.000kr på kontoen.
5) Arrangementer og evalueringer
A. Generalforsamling d. 7. april 2018.
Der var god debat denne gang.
Der var enighed om at sende materialet fra generalforsamlingen til de
fremmødte da udsendelse før desværre ikke var mulig.
Køreteknisk anlæg i Fredericia d. 16. juni 2018.
Der begynder at komme tilmeldinger.

Vi bliver enige om udflugt til Tirbitz bunkermuseum d.1.sept.
Tove tager kontakt.
6) Nye datoer.
Bestyrelsesmøde d. 28. maj 2018.
Bestyrelsesmøde d. 18. juni 2018.
Bestyrelsesmøde d. 17. september 2018.
Bestyrelsesmøde d. 22. oktober 2018.
Bestyrelsesmøde d. 19. november 2018.
7) Eventuelt

