
   

Formand:  Bente Petersen, Svanevej 33, Hjarbæk, 8831 Løgstrup – tlf. 2466 9958 – mail: bentemariepetersen@gmail.com   

Referat fra bestyrelsesmøde torsdag den 06-10-22  
De Frivilliges hus kl. 16:00 
 
Deltagere: Anette, Dorthe, Sanne, Bente, Nethe, Dennis, Sven, Heike 

Afbud:  
 
Referent: Nethe  

 
1 Velkommen 

Bente bød velkommen, og orienterede om at hun var presset på 
tid, så mødet blev kortere i dag. 
 
Bente fortæller at hun hører kritik af sit formandskab og 
bestyrelsen i krogene. Bente er ikke interesseret i at fortsætte som 
formand, når tonen bliver så ubehagelig. I bestyrelsen er vi enige 
om at bakke om vores formand og vi vil gøre vores til at sikre en 
ordentlig omgangstone til sammenkomster og møder. 
 
Bente orienterer om de 2 tilbud om foredrag hun har modtaget, et 
fra et hospice på Mors og et fra en selvstændig fra Hammel. Vi er 
enige om at de to tilbud ikke er relevant for foreningen lige nu. 
 
Bente får mange henvendelser fra folk, som gerne vil deltage i 
vores tilbud, men ingen dukker op. 
 

Bente  

2 Opfølgning af de ting vi satte i gang 
 
Mortensaften, det viser sig at vores medlemmer er sammen med 
deres familier, derfor har vi besluttet at afholde en almindelig Spis 
sammen aften den 2.11. kl.:17.00. 
 
Julefrokost – de unge hjerner har ikke mulighed for at arrangere 
den. Derfor står Dorthe og Anette for den i stedet, det bliver på 
Bowl`n Fun (ligesom sidste år) den 16.12. kl. 18.00. 
 

Alle  

3 Ved dødsfald, hvad er proceduren 
Punkt udsat til næste møde, grundet tidsnød 
 

Alle 

4 Evaluering af spis sammen 
Det er vigtigt, af hensyn til ovn og opvask, at Spis sammen foregår 
i Caféen. 
 

Alle 

5 Foredrag Kenneth, hvilken dato, hvem er ansvarlig 
Udskydes til marts, i forbindelse med en Spis sammen aften. 
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Punktet tages op til næste møde. 
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Medlemmer til bestyrelsen efter generalforsamling 
Hvis der er nogen som ønsker at deltage i opgaverne i bestyrelsen, 
så kom endelig frem. 
Generalforsamlingen bliver med spis sammen 

Alle 

7 Evt. 
Dorthe og Anette vil gerne planlægge en Dame tur til næste år. 
 
Dorthe og Anette vil også gerne stå for en forenings tur til næste år, 
evt. til Fyn/Svendborg Vandrehjem i 4-5 dage. 
 
VIUS: 
2 nye mulige frivillige og Dennis. 
Første møde arrangeres snarest, med hjælp fra Nethe. Gruppen 
og frivillige drøfter fremtiden. 
 
”Bussen” har arrangeret en tur til Stenaldermuseet med Guide og 
spisning (uden Børn) 
Egenbetaling kr. 100,- og kør sammen. Der er onsdag i uge 42, 
den 19/10 omkring kl. 9:00. Steffen laver en indbydelse. 
 
Hjerneskadeforening Syd Fyn har arrangeret en GÅ-tur Ærø rundt, 
den 15. til 20. maj 
Vi søger midler til tilskud til deltager fra vores afdeling. 
Heike vil gerne træne med deltagerne. 
 
Konklusion på udsendte spørgeskema: 
Tak til Jer medlemmer der har besvaret vores spørgeskema. 
 
- enkelte medlemmer ønsker besøg af medlemmer af bestyrelsen, 
- forslag om 2 dages ture på hverdage 
-  flere ønsker støtte til at få kontakt med pårørende i samme 
situation. 
Dette vil vi i bestyrelsen arbejde videre med. 
 
Nytænke vores grupper, så som bussen, tøseguppen, caféen 
m.m.  
 

 
Dorthe / 
Anette 

   

 


