
Referat fra bestyrelsesmøde i Rådighedsforeningen d. 05.10.18 

Til stede: Søren Andersen, Erik Kvist, Ulla Hammersvang, Ena Byskov og Carsten Enstrøm (ref) 

Afbud: Kate Christensen 

Sted: Kh 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af ref fra sidste møde 

Ref godkendt 

2. Godkendelse af denne dagsorden 

Ingen bem 

3. Nyt fra HK T/J inkl ny kredsstruktur – ref fra bb møde og min snak med Dennis. v/Søren 

Vi kan stadig søge midler men regler skal overholdes. 

MTA går lidt frem 

 

Stemningen er god igen mellem HK/DJ og DSB  

4. Økonomi v Søren 

Vi har mellem 8.000 og 9.000 tilbage afhængig af regningen størrelse fra HK huset fra sidste møde. 

Restbeløbet skal finansiere Folketing , resterende bestyr-møder . 

5. Åbne kurser ( hvor vi indbyder medlemmer fra kredsene ). v/Alle 

Vi vil nu tilbyde at medlemmer fra andre kredse også kan deltage i vores kurser. Forudsætningen er nok at 

kredsene selv betaler for deres deltagere. 

6 Udflugter v / alle 

Status på Stenbroen 24.09 + 01.10  

Positiv respons på begge dage – god guide. 

23.10 Folketinget 

Alt på plads – indbydelse sendes ud af Søren 

06.12 juleudflugt 

Under planlægning 

24.01 Årsmøde 

Sandsynlig plan: Rundvisning på Kh kl 11 – årsmøde 12-13, spisning 13- 15.30. Der arbejdes på at det 

afholdes på den cafe vi var på prøvespisning på. Der er lokale der lige passer til os og maden så ud til at 

være ok. 

06.06 Ud i det blå  

Intet nyt 

Andre udflugter og kurser   

Kurset der var planlagt til d 28.11 om bla cv skrivning aflyses og skubbes til jan/feb afhængig af situationen i 

DSB 



7. Udflugter for kredsene ( Stenbroen mm ) v/Søren 

Vi planlægger udflugter i foråret som også tilbydes kredsenes medlemmer ( søger tilskud fra Afd 2 via Tine ) 

8. Status Lister ( Ena ) 

Per er igang og har flere udfordringer. Der afholdes møde 5. nov om lister og ny hjemmeside 

9. Næste møde 

13. nov i Odense 

10 Evt. 

 


