Referat af bestyrelsesmøde i Radio MS søndag den 18. november 2012.
Deltagere: Rix, Niels, Jan, Bille og Anders på skype
Dagsorden:
1. Siden sidst
2. Fondssøgning
3. Projekter
4. Økonomi
5. Medlemmer
6. Evt.
1. Siden sidst:
a. Der har været produceret og sendt 2 udsendelser om ugen. Dog et par uger kun med
1
b. 2 nye studieværter på oplæring
c. 4000 lyttere pr. måned. Der er alene reg. på siden RadioMS.
d. Niels har holdt foredrag om radioen hos Region Syd med fokus på
patientinddragelse. De har besluttet at donere 4.000 kr. til radioen.
e. Hængepartier:
i. Fundraising generelt
ii. Driftsbudget skal udfærdiges af Rix – nu for 2013
iii. Projekt – ny med MS / Bille får projektmaterialet til gennemsyn
iv. Caremaker. Bille tager kontakt til dem
v. Pressekampagne – Niels og Anders
vi. Mulighed for betaling med dankort
2. Fondssøgning
a. Niels og Anders har været på kursus hos Københavns Kommune om mulighederne
for støtte. Hvilke projekter vil vi definere og gå efter, for at skaffe penge til radioen?
b. Bille informerede om at hun har fundet en håndfuld fonde, der kan søges, bl.a.
i. Tipsmidlerne
ii. Ole Kirks Fond
iii. Bikuben osv
Vi drøftede at de ”store” fonde må vente lidt, så vi kan få støttet større projekter fra
dem og så koncentrerer vi os om de mindre fonde nu, hvor det passer til størrelsen af
radioen og de tilhørende projekter.
c. Vi tager kontakt til en række virksomheder, som ville være naturlige sponsorer for
Radioen og dens primære lyttere. Niels har udarbejdet en liste og sender udkast til
brev til bestyrelsens input/godkendelse. Vi sender til 10 virksomheder inden jul.

3. Ideer til projekter der kan gennemføres på radioen og generere støtte:
a. Rix og Bille holder møde om dette emne den 2.12. kl.15.00
b. 10 portrætter af ny med sygdommen. Bille laver udkast. Rix sender hende de mest
populære spørgsmål som nydianogstiseret.
c. Live studie med rådgivning med jura, økonomi, psykolog m.v.
d. Hvordan skaber jeg indhold i mit liv med en kronisk sygdom?
4. Jan gennemgik regnskabet som det ser ud p.t.
a. Vi arbejder p.t. med at få mulighed for betaling med Dankort via hjemmesiden. Der
er forholdsvis dyrt og vi venter derfor på en model via det regnskabsprogram vi har
indkøbt.
5. Medlemmer
a. Vi har p.t. 60 indmeldte medlemmer hvoraf de 13 mangler at betale
b. Rix iværksætter rykkerprocedure overfor disse asap
c. ”Det koster kun en 10- om måneden” kampagnen fortsætter. Der ud over arbejdes
der med ”en hund” i støtte til radioen.
d. Julekampagne på facebook for flere medlemmer.
e. Målet er fortsat 100 medlemmer inden årets udgang
6. Evt.
a. Vi har fået tilbud på et transportabelt studie, der giver mulighed for at sende live 1-2
gange om måneden. Det koster en del penge 30.000 + moms. Så det venter vi lige
med, men har det på ønskesedlen.
b. TV-Glad. Kan vi lære noget af dem?
Referat : Jan Mølgaard

