Referat af bestyrelses
mødet d.19.okt 2015.

Mødeleder.
Jan.
Deltagere.
Jan,Inge-Mette, Bjarne, Jeanett,Hanna, Tove, Per, Jette, Birthe og Anne Lise.
Der var afbud fra Gert.
Helle rilay var inviteret.
1. Tilføjelser til dagsorden.
2. Godkendelse af referat fra sidste møde.
Referatet blev godkendt.
3. Opsamling fra sidst
4. Nyt fra formanden
a. HB.
b. FU-nyt
Der var ikke noget væsentligt.
Jan foreslog at vi fremover afholder 8 bestyrelsesmøder om året, det blev
vedtaget.
5. Nyt fra kassereren.
a. Legater og donationer.
Der er en legatansøgning om hjælp til jul på FSC. Vi anbefaler.
Jan og Anne Lise havde været til uddeling af legater hos Odd Fellow logen hvor
de modtog 10.000 kr til temaklubben i Horsens og tandemklubben modtog 5.000

kr.
b. Salg af juleblade.
c. Kredsens økonomi PT.
Vi har ca.250.000 kr på vores konto.
6. Nyt fra konsulenterne.
Vi havde besøg af Helle Rilay der fortalte om konsulentordningen og hvad der
rører sig af nyt.
Anne Lise fortalte om at konsulenterne efter nytår vil få et ID-kort til brug i deres
arbejde. Hun orienterede om nyhedsbrevet fra IBOS.
Birthe orienterede om møde med sagsbehandlere i Fredericia Kommune, hun er
tilfreds med samarbejdet. Hun vil sammen med Helle indkalde til et linende
møde i Kolding hvorsagsbehandlingen er meget langsommelig efter de har taget
opgaverne hjem.
7. Informationer.
Gert og Inge-Mette deltager i Fokuskurset 2-3 nov.
8. Undervisning og temamøder.
Der bliver alligevel ingen malekursus i Fredericia.
Jeanett efterlyste samarbejdspartnere i Fredericia når hun skal til at arrangere
undervisning.
9. DH råd og nævn.
Jette har sendt materialer rundt.
10. Møder og meddelelser.
Jan og Inge-Mette har været til fyraftensmøde i DH i Kolding, der var ikke noget
nyt.

11. Nyt fra medier.
a. Hjemmesiden.
Der arbejdes løbende på at rette hjemmesiden til.
12. Arrangementer og evalueringer.
Der er tilmeldt 46 til festen på Hedegården d.6.nov.
Bjarne finder ud af at skaffe præmier til konkurrence under festen.
Der skal gerne ligge forslag til vinterfest på næste bestyrelsesmøde,vi har
besluttet d.19.marts på Hotel Skibelund Krat.
Der skal findes en foredragsholder.
Gert har 2 forskellige forslag til ture i 2016.
13. Nye datoer.
D31 okt Møde for nye medlemmer.
d.16.nov Bestyrelsesmøde.
d.20/21.nov HB-møde.
14. Eventuelt.
Referent.
Tove Mikkelsn.

