Referat Bestyrelsesmøde afholdt den 13. juni 2012.
Bestyrelsesmødet blev afholdt hos Anders på Søndre Fasanvej 87 A, 2000 Frederiksberg
Den 13. juni 2012 kl. 18.00.
Tilstede var: Rix, Niels, Anders og Jan. Afbud fra Bille.
Dagsordenen blev fastlagt på mødet:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Anbefaling fra Scleroseforeningen – status og holdning
Caremaker.dk – noget for os?
Kontakt til Jesper Madsen / presse
Kursus tilbud for foreninger i Københavns Kommune
Hovedsponsor. Muligheder?
Fundraising
Økonomi
Medlemmer
Evt.

Ad. 1

Kort drøftelse. Fortsat en god idé og noget vi ønsker. Vi afventer dog at vi kommer i
gang med projektet og kan fremvise ”det vi kan” før vi henvender os om en udtalelse
fra Scleroseforeningen.

Ad. 2

Rix viste os præsentationen fra caremaker.dk. Vi aftalte at Rix tager kontakt til dem
for at høre om det er noget for os og et evt. samarbejde hvor vi kan være et af deres
anbefalede projekter. Bør synliggøres som en mulighed via vores medlemmer for
støtte til Radio MS.

Ad. 3

Rix har kontakt til journalist Jesper Madsen, der evt. kan hjælpe os med profilering.
Vi afventer dog kontakt til ham.
I forlængelse af dette drøftede vi en evt. pressestrategi med henblik på at få avisomtale
af Radio MS – gerne i form af de personlige historier om scleroseramte. Denne
opgave klarer Niels og Anders – dvs. finder relevante temaer til profilering.

Ad. 4

Kursustilbud fra Københavns Kommune for nye foreninger. (Projekt Værkstedet)
Niels og Anders får denne opgave og vil tage kontakt til kommunen for at få igangsat
et møde med deres konsulenter.

Ad. 5

Sponsor. Det ønsker vi. Men vi vil gerne lidt længere i processen, med bla. profilering
og medlemmer. På dette tidspunkt vil vi kunne opnå en større og bedre
(hoved)sponsor.

Ad. 6

Bille og Rix holder møde om dette senere. Et par råd vil være at gå efter de nemme,
mindre fonde i starten. Vi skal i gang med arbejdet og søge nogle penge til vores
projekt. En anden indgangsvinkel vil være at få en beskrivelse af de nuværende
programmer/temaer, og så søge direkte til disse. Så er vi i gang.

Ad. 7

Vi har fået CVR-nr. der er 345 12 922
Vi skal bruge et økonomiprogram. Jan undersøger mulighederne.

Referat Bestyrelsesmøde afholdt den 13. juni 2012.
Vi skal bruge et medlemsprogram. Vi undersøger alle mulighederne for noget der
ligger på nettet. Informer Jan når vi finder noget der kan bruges.
Til næste møde udarbejder Rix et driftsbudget. Dette indeholder min.driften og
ønsker, så vi allerede nu kan prioritere vores kommende indtægter korrekt. Det er
vigtigt at vi ved præcist hvad der som min. skal til for at drive foreningen.
Ad. 8

Vi ønsker 50 medlemmer i dette kvartal og 100 medlemmer inden udgangen af året.
Vores tilgang til medlemmerne vil være at de ønsker at støtte formålet.
Vores kontakt til medlemmerne vil ske på mail og på sigt et medlemsforum på
hjemmesiden. På næste møde vil vi drøfte hvad medlemmerne kan få ekstra i forhold
til de der ikke er medlemmer.
Jan sørger for at vi kan opkræve kontingent osv. Info følger om processen.
Rix igangsætter en undersøgelse f.eks. via Facebook om hvad vores potentielle
medlemmer ønsker fra os.
Rix udarbejdet udkast til velkomstmail til nye medlemmer.

Ad. 9

Jan fik oplyst CPR-nr. på de tilstedeværende. Bille bedes sende sit cpr.nr. til Jan.
Næste mødes temaer:
• Driftsbudget
• Hvad skal vores medlemmer have
• Hjemmesideudvikling. Hvad skal den kunne på sigt?

Referat: Jan Mølgaard, efter bedste evne.

