Kreds Limfjord Bestyrelsesmøde 26.08.2020
Tilstede:
Katharina, Christina, Ann, Lotte
Fraværende:
Michael, Chalotte, Tina, Maja
_______________________________________________________________________________________

VALG AF NY KASSER OG BESTYRELSESMEDLEM
•

Vi skal have valgt en ny kasserer, vi undersøger mulighederne og vender tilbage til dette på et senere
møde. Lotte har meldt sig som kasserer.
o

Fuldmagt til underskrivelse i banken

o

Skal vi have Dankort og MobilePay?
▪

Der er taget beslutning om at vi ikke skal have dankort, i forhold til MobilePay har vi
tidligere haft det, men i det tilfælde har det været på et af medlemmernes private tlf.
nr. Derfor har vi besluttet at alle foredrag og arrangementer skal tilmeldes og betales
via Nemtilmeld.

•

Fremadrettet bliver punktet ”økonomi” drøftet som første punkt til bestyrelsesmøder, dette for at
hjælpe Lotte og for at give en synlighed.

•

Katharina tager kontakt til Lisbeth vedr. overtagelse af kassererposten.

•

Valg af suppleant som skal træde ind i bestyrelsen
o

Chalotte Jakobsen træder ind i bestyrelsen

ANSVARSOMRÅDER
•

Hvem gør hvad? Vi skal have dannet os et overblik over, hvem der kan bidrage med hvad, i fht. de
forskellige funktioner vi har i bestyrelsen. Generelt hjælper vi hinanden, men derfor er det stadig godt at
uddelegere ansvarsområder.
o

Dette punkt er svært at behandle til bunds på dette møde da vi ikke er fuldtallige, men vi skal
have uddelegeret følgende ansvarsområder:
▪

For hvert Foredrag bliver der valgt en foredragsansvarlig (tilmelding går til
ansvarshavende for det enkelte foredrag)

▪

Hjemmeside; Katharina og Christiana

▪

Netværksgruppeansvarlig; Lotte laver et forslag til en folder til en spillegruppe. Der
mangler endnu en netværksgruppeansvarlig.

▪

Vi skal have lavet en folder: ”Sådan opretter du en netværksgruppe”; Lotte kommer
med et forslag til en folder til næste møde. Lotte tager den overordnede del, og så
fordeles der ansvarsområder i forhold til undergrupper.

▪

Den politiske ”hat” (formanden)

▪

Læserbreve og høringssvar (formanden)

▪

Fondsansøgninger (Christina)
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▪

Udbydelse af søskendekursus til foråret (der skal søges om §18 midler, evt.
fondsmidler)

▪

Familietur til foråret, evt. til Jesperhus (der skal søges om fondsmidler hertil) (Christina)

▪

Oprettelse af begivenheder i autismebladet (Ann)

▪

Oprettelse af begivenheder på Facebook (Ann)

STATUS PÅ:
•

Foredrag
o

Dorthe Stieper

o

Hanne Veje – Det bliver udbudt som Webinar.

•

Netværksgruppe for unge på Facebook, hvordan får vi den i gang? Se tidligere punkt

•

Nyt fra medlemmer:
o

Viborg
▪

Katharina er inviteret til et ”hilse-på-møde” i Viborg hos Morten Højgaard Kurt, nyansat
leder af handicapområdet i Viborg kommune.

o

Skive
▪

o

Nysgerrighed vedr. Botilbud/Botræning i Skive, hvad er mulighederne? (Katharina)

Thisted
▪

Henvendelse fra netværkskoordinator i Thisted vedr. muligheden for udvidelse af
netværksgruppe, så det er for alle med børn med udviklingsforstyrrelser.

▪
o

Ny chef indenfor job og beskæftigelse, Lotte vil skrive til vedkommende

Mors
▪

Skriv ud til medlemmer fra Mors, om én har lyst til at give sit besyv med om hvad der
sker i området for Mors. Vedkommende behøver ikke være medlem af bestyrelsen.

ÅRSHJUL
•

Forslag til foredrag og arrangementer efter jul.

•

Jesperhus til foråret

•

Vi laver årshjul for 2020-2021 til næste møde.

HJEMMESIDE OG IT
•

Hjemmesiden trænger til en ordentlig gennemgang

•

Adgang til office 365 (mulighed for at samle data online)

•

Links til efterskole for børn med autisme

•

Tips og tricks på hjemmesiden:

•

o

Alt skal søges på skrift på Borger.dk

o

Hjælp til lovgivningen, kontakt Ulla Kjer hos Autismeforeningen

Håndteres af de hjemmesideansvarlige

EVT.
•

Lave ny folder – rekvirere fra Majbritt, skal ændres formand og sendes ud (Katharina)
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•

Vi skal have søgt et CVR nr til Kredslimfjord (vi har indtil nu brugt Landsforeningen) (Katharina)
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