
          
Bestyrelsesmøde afholdt den 01.03.2022. i Åbenrå hos 
Anne Marie. 
Deltagere var Anne Marie, Marianne, Steen, Kirsten 
Annette, Bent og Lis. Sonja melde afbud grundet 
dødsfald i familien.   

1.Konstituering af af lokalforeningens bestyrelse 
fastholdes, som vi drøftede på Generalforsamlingen den 
25.01.2022.  

Således: 
Formand        :  Annette Dall 
Adresse         :   Branderup Bygade 5,                           6335 Branderup 
mail                :   annettedall@hotmail.com                       Tlf. 28143273. 
_________________________________________________________ 

Næstformand       Sonja Andersen 
Adresse             :  Søparken 75                                             6230 Åbenrå 
mail                    :  sonjaandersendk@hotmail.com                Tlf. 
30514472  
_________________________________________________________ 

Bestyrelsesmedlem  Kirsten Madsen  
Adresse             :  Præstegårdsvej 90                            6400 Sønderborg 
mail                    :  kirstenmadsenulkeboel@gmail.com        Tlf 30263850  
_________________________________________________________ 
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Bestyrelsesmedlem og valgt som kasser.  Steen Pedersen 
Adresse                :   Præstegårdsvej 69                        6400 Sønderborg 
mail                       :   sp@hsf-ats.dk                                   Tlf. 21686996  
 
—---------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                                   

Bestyrelsesmedlem  Lis Raun  
Adresse                :   Himmernmoos 55                             24955 
Harrislee 
Mail                       :   lisraun@hotmail.com                       Tlf.50404190  
_________________________________________________________ 

Bestyrelsesmedlem   Bent Olling  
Adresse                  :  Branderup Bygade 5,                     6335 Branderup  
mail                         :  bentolling@hotmail.com                   Tlf. 29618081 
—--------------------------------------------------------------------------------------------- 

Suppleant Anne Marie Juhl 
Adresse                 :   Frydendal 11B 2  -142                                    6200  
Åbenrå 
mail                        :  annemariejuhl@live.dk                       Tlf. 51272938 
           
—--------------------------------------------------------------------------------------------- 

Suppleant Marianne Sandberg 
Adresse                  : Lyngbyhøjvej 23 Lime                            8544 Mørke 
 mail                          :  schnuchel.m@gmail.com                        Tlf.424324116 

2. Kasserer Steen Pedersen er nu anerkendt i banken og overgår fra 
Ole Schow, som nu varetager alle ind- og udgifter, samt 
befordringsgodtgørelser efter skema. 

3.§18 midler er nu bevilget, der er givet 15.000 fra Åbenrå Kommune, 
10.000 fra Sønderborg kommune og 10.000 fra Tønder kommune. 
Der skal søges igen til september.   
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4. Anne Marie skal have et plastikkort med bank nr. og cvr nr. og et P 
nr.  

5. Den 24. marts er der Generalforsamling i A93. der skal være 
bestyrelsesmedlemmer til  stede fra vor  bestyrelse i 
Hjerneskadeforeningen. Det er vigtigt at vi møder op så vi kender 
udfaldet af mødet, det handler om evt. sammenlægning med A93. 
Foreløbig har vi overtaget motion om Torsdagen fra A93 og der er 
mange medlemmer fra begge foreninger der møder op og er glade for 
arrangementet. 

6. Der skal være en plan over hvem der er til stede ved i Tønderhallen 
ved motionsholdet om Torsdagen, da bestyrelsen har forpligtet  os til 
at der altid skal være en fra bestyrelsen i hjerneskadeforeningen til 
stede, Annette kan ikke klare at møde op hver gang,vil gerne at 
ansvaret bliver delt med den øvrige bestyrelse. Det er foreløbig fordelt 
herunder. Vi må skifte eller ringe afbud, så en anden kan overtage og 
repræsentere Hjerneskadeforeningen hvis der kommer ændringer 
eller afbud.  

7. Plan for tilstedeværelsen af bestyrelsen ved torsdags motion i 
Tønderhallen :  

Torsdag  den 10.03.22  Annette, Kirsten, Steen og Lis. til stede. 

Torsdag den 17.03.22 Annette og Marianne til stede. 

Torsdag den 24.03 hvor der er generalforsamling i A93, Kirsten tager 
Anne Marie med , hvor de mødes og køre sammen til Tønderhallen. 
Annette og Lis vil også til stede. 

Torsdag den 31.03.22 vil Lis, Annette være til stede. 

Torsdag den 07.04.22 Kirsten henter Anne Marie og de køre sammen 
og er til stede. 
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Torsdag den 21.04.22 Kirsten og Steen køre sammen og er til stede. 

Torsdag den 28.04.22 Annette, Lis er tilstede. 

Torsdag den 05.05.22 Steen  og Kirsten er til stede. 

Torsdag den 19.05.22 Anne Marie og Lis er til stede. 

Torsdag den 02.06.22 Kirsten og Steen er til stede. 

Torsdag den  09.06.22 Marianne og Annette er til stede. 

Torsdag den 16.06.22 alle i bestyrelsen møder op, herefter ferie. 

Torsdag den 15.09.22 Kirsten og Steen er til stede. 

Herefter ny plan for torsdags motion skal planlægges. 

8. Aktivitetsplanen skal revideres: 

a.Rømø Turen skal koste 100 ved tilmelding, for at være sikker på at 
folk kommer og møder op. 

b.  Foredraget med gartneren Gert skal nedsættes så der kun betales 
for kaffe og kage. 

c. Dybbøl Mølle kl 10 evt. køb af sandwich og derefter spisning af 
burger i Sønderborg Als Ik Tur. 

9. Der er kommet medlems penge i kassen. Der er kommet 7.800 kr. 

10. Vi skal huske hjerneugen 11.Der er udfærdiget en plakat som skal 
offentliggøres. 

11. Annette ordner den nye aktivitetsplan i Skærbæk og sender 
revideret plan ud. 
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12. Repræsentantskabsmødet er den 2 og 3 april og afholdes i 
Idrættens Hus i Vejle.  
Plan er at  Anne Marie, Sonja og Annette møder op.  

13.Vi har drøftet kørselssedler, som vi skal have hjælp til af Steen så 
de kan sendes på den rigtige måde. Vi må have et kursus så vi kan 
gøre det rigtigt. 

14. Næste bestyrelsesmøde er planlagt til  den 05.04.2022. kl 19 hos 
Anne Marie kl 19. i Åbenrå.      

 Skrevet af Lis 
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