Referat af bestyrelsesmøde d. 7. april
Tilstede:
Mads Brix Baulund, Oliver Larsen, Signe Daugaard, Maria Holm Jensen, Sigrid Netteberg, Rie Lynge
Rasmussen, Louise Rasmussen og Miriam Madsen (referent)

Dagsorden:
1. Velkommen til bestyrelsen
2. Fastlæggelse af mødedatoer
3. Fordeling af kommende arrangementer

Referat:
1. Velkommen til bestyrelsen
Mads bød velkommen til den nye bestyrelse. Det bliver godt!
2. Fastlæggelse af mødedatoer
D. 12. april mødes: Sigrid, Oliver, Signe, Mads og Miriam (Rie på skype) kl. 16-20.
D. 19. april mødes: Louise, Maria, Trine, Mads og Miriam kl. 18-22 eller eventuelt tidligere.
Vi mødes d. 19. maj kl. 15-20.
Der er weekendmøde d. 8. juni kl. 15 til d. 9. juni kl. 20.
Oliver laver en facebook-gruppe for bestyrelsen. Mads skriver til Trine om hun kan.
3. Fordeling af kommende arrangementer
SUMH tager til Folkemøde d. 13-16. juni. Der er deadline for at ansøge d. 22. april, og det kunne være godt
at der deltager nogen fra bestyrelsen. Alle der har lyst, kan ansøge. Følg med på hjemmesiden, hvor
opslaget kommer op!
Vi er inviteret til Ungdomskredsen (UK)s landsmøde d. 26-28. april i Grenå og til Dansk Blindesamfunds
Ungdoms (DBSU)s landsmøde også d. 26-28. april i Fredericia. Oliver tager med til UKs landsmøde. Louise
og Signe tager med til DBSUs landsmøde. Der er mulighed for, at der kan tage en mere med til UKs møde.
Rie skaffer oplysninger om UKs landsmøde.
Signe og Oliver tager til møde i Det Centrale Handicapråd d. 13. maj. Miriam videresender invitationen.
DH har inviteret til repræsentantskabsmøde d. 3-4. maj i Kolding. Signe og Oliver deltager. Mads, Signe og
Oliver holder et lille formøde.
Mads, Oliver og Miriam tager til møde i Region Sjælland d. 30. april i Sorø.
Oliver, Louise og Signe deltager i et kursus om ”Foreningens nye kræfter” – Louise deltager i Vejle d. 25.
maj, og Oliver og Signe deltager i Ishøj d. 1. juni. Trine, Sigrid og Maria opfordres også til at deltage, hvis de
kan. Se link:
http://www.frivillighed.dk/Webnodes/da/Web/Public/Tilbud+%26+aktiviteter/Kurser+%28Foreningsfundam
entet%29

Oliver, Rie og Louise deltager d. 22. maj kl. 10-17 i DUFs arrangement ”Positionér din organisation”. Sigrid,
Maria og Trine kan også overveje at deltage. Mads og Signe overvejer.

