Notat
Dato 26. april 2018
[initialer]
Side 1 af 2

Referat af bestyrelsesmøde den 16. april 2018 på Årslev Kro
Til stede: Anne, Anne-Grethe, Anne Kirstine, Birte, Bjarne, Eva og Ingerlise
Dagsorden:
1. Valg af referent og ordstyrer
2. Godkendelse af dagsorden
3. Meddelelser
4. Budget og økonomi v/Bjarne
5. Nyt fra regionerne
6. Generalforsamling og årsmøde:
- fordeling af praktiske opgaver
- afvikling af generalforsamling
- den mundtlige beretning
- middagen og bordplan
- revysterne
- busafgang til Århus onsdag
7. Evt.
Ad 1:
– Birte valgt som ordstyrer
– Ingerlise valgt som referent
Ad 2:
Dagsorden godkendt.
Ad 3:
Eva har fra Charlotte modtaget indkaldelse til årsmøde for faggrupper og
sektioner maj 2018. Der
kan deltage to fra seniorerne. Eva deltager, og Ingerlise overvejer, når hun
har modtaget
indkaldelsen fra Eva.
Eva har fået to henvendelser fra medlemmer af Seniorsektionen vedr. evt.
fremtidige
arrangementer. En fra Peter Marsling om Kirgisistan, og en fra Seniorer
uden grænser om Uganda.
Ad 4:
Bjarne fremlægger nyt regnskab vedr. perioden 1. januar til 31. marts
2018.
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Ad 5:
Nord skal besøge Mødrehjælpen og Parasollen (KFUM-værested), begge
Ålborg, den 17. maj.
Planlægger en tur til Tunø den 19. juni.
Syd fremhæver god tilslutning til deres seneste arrangementer: 23 deltog
ved besøget på Indvandrermedicinsk klinik og Fruens Bøge, og 27 deltog
ved besøget på Psykiatrisk Samling om Middelfarts sindssygeanstalt.
Den 20. juni er der tur til Esbjerg, hvor bl.a. Mødrehjælpen skal besøges.
Øst måtte desværre aflyse et planlagt arrangement i april til bl.a.
Rundetårn, da rundviseren meldte afbud. Arrangementet var en
kompensation for et arrangement til bl.a. Ældresagen, som måtte aflyses
p.g.a. flytning. - Den 13. juni går turen til Hillerød, hvor Skansegården og
slottet besøges.
P.t. består arrangementsgruppen af 3 medlemmer, da Anita har meldt fra
pga. helbredsproblemer.
Der er annonceret efter nye medlemmer, og to har rettet henvendelse. De
er blevet kontaktet, og der tages stilling til, hvor mange der skal være i
gruppen, når der er overblik over økonomien.
Ad 6:
Diverse praktiske gøremål aftales og fordeles.
Mads, ordstyrer, vil, inden generalforsamlingen går i gang, orientere om
”rigets tilstand”, og der vil blive foreslået afstemning om
resolution/udtalelse til støtte for den faglige kamp.
Summepause vil blive indlagt efter punktet om ændring af vedtægter.
Ad 7:
Intet at bemærke
22. april 2018
Ingerlise

