
Referat af bestyrelsesmøde i  
TS-foreningen 21/5 2005 
   

 

   1. Godkendelse af referat. 

 

   2. Konstituering. 

      Formand: Lotte 

      Næstformand: Randi 

      Kasser: Pia 

      Redaktør: Tine 

 

   3. Planlægning af Vingsted. 14.-17. oktober 2005 

          * Aktiviteter i hal/ Randi 

            Randi har skaffet en specialpædagog, der kan tage sig af 
aktiviteter i hal. Agnete skal have 300 kr. i timen. Medbringer 
nogle hjælpere. Laver program for lørdagen, der mailes ud. 
Hallen kan også bruges søndag. Evt. lave fælles turnering inden 
for en eller anden sportsgren. DGI har trailer, man kan leje. Randi 
undersøger prisen. 

          * Andre aktiviteter 

            Matasdamen evt. sminkning lørdag eftermiddag. Susanne 
forsøger at skaffe en frisør fra teknisk skole, der kan sætte 
tøsernes hår lørdag eftermiddag. 

            Randi har skaffet en massør til 300 i timen. 

            Lotte undersøger muligheden for ridning fredag 
formiddag. 

            Lotte undersøger muligheden for kanotur på Vejleå om 
fredagen. 

            Der skal spørges omkring brug af blebukser i 
svømmehallen. 



          * Kursusindhold for voksne/børn 

            Der er kommes tilsagn fra John Østergaard. 

            Vi har ikke hørt fra Lene Sahlholdt endnu. 

            Jonas fra CSH skal også på. 

          * Planlægning ellers? 

            Hjælpere. 

            Jutta kontaktes, og der suppleres med hjælpere fra 
Århus. 

            Der skal undersøges for muligheden for selv at 
medbringe lidt spiseligt til om aftenen. Eller hvad det koster at få 
stillet noget frugt eller lignende frem. Snobrød torsdag aften. 
Hvis vejret ikke tillader det, kan vi lave noget i hallen. 

            Undersøge for muligheden for noget playstation eller 
lignende. Lotte spørger. 

            Cd'ere medbringes til noget musik om aftenen. 

            Vi sætter Sofia og Troels til at lave en samlig musik 
cd'ere. 

            Der skal være en skriftlig evaluering på kurset. 

            Tilmeldinger skal ud i god tid. Og guidelines skal være 
færdige inden. 

 

   4. Evaluering af Buttenshøn 

 

   5. Økonomi. Gennemgang af nye regler v/Pia 

 

   6. Blad 

      regnskab 

      formandsberetning 

      projekt 

      KMS har skiftet navn til sjældne diagnoser. 
www.sjaeldnediagnoser.dk 



      Vingsted 

      Lotte suppleant i KMS 

      Omkalfatring af sundhedsloven 

      kalender 

      ny bestyrelse 

      Jonas omkring strukturreformen.. 

      Brochure fra socialministeriet, til familier med handicappede 
børn, sættes i bladet. 

      Socialportal.dk. 

 

   7. Hjemmeside: 

      Opdatering af bestyrelsessiden 

      Opdatering af kalender 

      Lav linket til KMS om eller lav det. 

 

   8. CSH-projekt 

      Udkastet er færdigt. Forslag til konklusion sendes rundt til 
bestyrelsen. 

 

   9. Medlemsliste - opdatering af eksisterende 

      En rettelse, som Pia sender til Tine 

 

  10. KMS, LEV 

      Nyt navn. Lotte suppleant i KMS-forretningsorden. 

 

  11. Nye tiltag 

      Alle skriver mindst hver 14. dag en lille hilsen eller indlæg på 
ts-forumsiden. 

      Skr. evaluering af familiekursus 



      Bestyrelsesmøder på fyn, med overnatning. 

      Kursus 2006. Tænk på det. Søskendeproblematik. 

      Dimetrious er ved at lave en hjemmeside for søskende til 
autister. 

 

  12. Evt. 

      lørdag d. 27. august på Fyn. 

 

  

   


