
Referat af bestyrelsesmøde i  
TS-foreningen 20/5 2006 
Deltagere: 

Liselotte W. Andersen, Pia Damgaard, Pia-Merethe Jacobsen, 
Randi V. Jensen, Kirsten Bertel, Susanne Pedersen og Dines 
Hansen 

 

Liselotte bød velkommen og der blev udvekslet diverse 
bilagsudlæg i forbindelse med TS-foreningen. 

 

Referat fra TS-foreningens generalforsamling den 4. marts 2006, 
og Liselotte ønskede, at der altid inden bestyrelsesmøder skal 
foreligge et referat fra tidligere møder. 

Liselotte udfærdigede et referat fra generalforsamlingen, som 
blev godkendt og underskrevet af bestyrelsesmedlemmerne på 
mødet, der er ikke foretaget ændring omkring bestyrelsen, så det 
juridiske er på plads. 

Pia Damgaard skal til møde med skattevæsenet for redegørelse 
omkring foreningens regnskab. Pia skal eventuelt på kursus 
omkring, det fremtidige skattesystem. 

På generalforsamlingen den 4. marts 2006 blev formandens 
beretning og foreningens regnskab forelagt og gennemgået, 
begge blev godkendt af generalforsamlingen. 

 

Konstituering af bestyrelsen blev foretaget og bestyrelsen kom til 
at se ud som følger: 

Formand: Liselotte W. Andersen 

Næstformand: Randi V. Jensen 

Kasser: Pia Damgaard 

Bladredaktion: Pia-Merethe Jacobsen 

Bladredaktion: Dines Hansen 

Bestyrelsesmedlem: Susanne Pedersen 



Bestyrelsesmedlem: Kirsten Bertel 

 

Der blev vedtaget, at der startes på en frisk, hvor alle kunne 
fremkomme med deres synspunkter omkring 
bestyrelsesarbejdet, og alle skulle have tillid til hver medlem i 
bestyrelsen i øvrigt. 

Der skal fremover være et punkt på dagsordenen, hvor der 
evalueres opgaver fra forrige møde. 

Der blev besluttet, at der skal laves en foreningshåndbog med 
beskrivelse af de forskellige opgavers udførelse, så andre har 
mulighed for at medhjælpe, hvis der skal flere resurser til 
opgavernes udførelse. 

 

Familieweekenden afholdes i Laugesens Have fra den 28. 
september til 1. oktober 2006. 

Emner der skal behandles er adfærd og søskendekursus for børn 
mellem 8 – 18 år, og hvordan opdrages en person med TS, gerne 
opdelt i aldersgrupper, her tages hensyn til de tilmeldinger, der 
indkommer. 

Værktøjer til hjælp for strukturering af hverdagen, eks. 
Boardmaker. 

Forslag fra evaluering af weekendkursus i Vingsted skulle og 
ligge til grund for fremtidige kurser. Pia-Merethe checker 
evaluering fra Jørn, der desværre ikke var fremkommet ved 
mødet. 

 

Aktiviteter på Laugesens Have skulle være: Kropsterapi, gratis for 
TS-børn, forældrebetaling pris 200,- pr. person, oppustelig 
fodboldbane, kanotur pris 250,- pr. kano a 3 personer i 3 timer, 
hestevognstur pris 15,- pr. person a ca. 2 timer, 15 personer i en 
vogn af gangen, Gokart i Videbæk pris 60,- pr. person a 2 x 5 
min + bustur pris ca. 800,- 

 

Ankomst torsdag den 28. september 2006, hvor der afholdes 
introduktionsmøde samt snobrød. 

Fredag & Lørdag kropsterapi og hestevognstur. 



Fredag kanotur og hestevognstur efter kl. 15.00 a ca. 1 time pr. 
tur 

Lørdag hestevognstur , kreativ værksted, foredrag/Kursus og 
opvisning af ældre piger. 

 

Der opfordres til, at der tages forskellige spil med for både børn 
og voksne, der kan anvendes i de forskellige frie tidsrum. 

Færdigt oplæg på familieweekend samt budgetoverslag til brug 
for ansøgning om midler hos socialministeriet skal være klar til 
bestyrelsesmøde den 17. juni 2006. Evt. budgetoverslag mailes 
til Pia Damgaard på jdamgaard@mail.dk. 

 

Der blev oplyst, at der ikke var særligt mange deltagere på KBH-
kurset, hvilket var ærgerligt, da det var et godt oplysningskursus, 
både af Jonas Hansen & Dorthe Kærskov. Der blev gennemgået 
de forskellige § i serviceloven om pligt fra familien og 
rettigheder fra forvaltningen, alt kan ses og læses på: 
www.social.dk. 

Der blev også oplyst om retssikkerhed, at man får de ydelser 
loven beskriver, om f. eks. Kompensation for nedsat 
funktionsevne og at der sikres, at alle muligheder belyses. 

Jonas oplyste, at man kunne abonnere på nyhedsbrev fra CSH, 
center for små handicap på csh@csh.dk 

 

Økonomien ser meget godt ud i foreningen. Foreningen har fået 
bevilget 295.00,- hvoraf 145.000,- er bundet til foreningens 
aktiviteter. Vi har fået 41.000,- fra Tips & Lotto. 

Foreningen vil i fremtiden blive målt på, hvilke aktiviteter, der 
afholdes for forskellige aldersgrupper, og de skal nu 
udspicifiseres i ansøgningerne. 

Der skal udfyldes et skema fra Socialministeriet, der 
udspicifiserer forskellige handicappedes aldersgrupper, hvor 
mange hjælpere af forskellige køn, der gøres brug af pr. 
handicappede på kurset. 

Der skal en skrivelse i TS-bladet, der beskriver, hvad de midler 
foreningen får, skal anvendes til. 



Kasseren har meget styr på økonomien i foreningen og 
medlemslisten er opdateret. Der skal udfærdiges et brev for 
udsendelse i forbindelse med nye medlemmer, hvor der 
beskrives, hvordan retningslinier for indmeldelser og aktiviteter 
hænger sammen. Pia Damgaard udfærdiger dokument til 
rundsending inden næste bestyrelsesmøde. 

Bestyrelsesmedlemmer får betalt transport- og 
overnatningsudgifter i forbindelse med bestyrelsesmøder og 
generalforsamling, hvis de ikke kan nå frem og tilbage samme 
dag i forsvarlig tid, da alle medlemmer arbejder på frivillig basis. 

 

Der blev besluttet, at TS-bladet gerne skal udkomme 2 gange 
årligt i en god kvalitet i oplag à ca. 250 stk. pr. gang. Aktuelt Stof 
til bladet skal rundsendes til samtlige bestyrelsesmedlemmer og 
alle medlemmer skal bidrage med stof og indlæg til bladet og 
hjemmesiden. 

 

Liselotte kontakter Punkt@Prikke, om de vil stå for opdatering af 
TS-foreningens hjemmeside, www.tsdanmark.dk samt opsætning 
og trykning af foreningens blad, budgetforslag fremsendes til 
kasseren inden næste bestyrelsesmøde. 

Hjemmesiden skal hurtigst opdateres, så de uhensigtsmæssige 
forviklinger af navne på hjemmesiden ændres og rettes, Liselotte 
tager kontakt til Tine & Durrin for afhjælpning hurtigst. 

Hjemmesiden skal fremover fremstå mere professionelt både af 
informations- og diskussions strømmen. 

 

Kliniske retningslinier er nu færdiggjort og ligger til godkendelse 
hos Sundhedsstyrelsen, stilet til Læge Marianne Jespersen, er 
ikke udsendt til andre end bestyrelsen, Overlæge John 
Østergaard, Psykolog Demetrious Haracopos samt CSH. Hele 
oplaget opbevares i øjeblikket hos Liselotte. 

Der foreslås, at alle retningslinierne bliver sendt og opbevaret 
hos Sundhedsstyrelsen, som foretager udsendelsen til de 
respektive læger, institutioner og sygehuse, der måtte være 
interesseret i de nye retningslinier, for at TS-foreningen ikke står 
med den økonomiske last ved udsendelse. 



Liselotte checker op hos Sundhedsstyrelsen for accept og 
godkendelse for udsendelse af ovenstående. 

 

Liselotte sidder som suppleant i Sjældne Diagnoser. Liselotte er 
forespurgt om, hun vil deltage i et EU-projekt, hvis der tildeles 
midler, hvor der skal laves nogle workshops, undervisning og 
foredrag om de kliniske retningslinier. 

 

Skype er en billig måde, at afholde telefoni på evt. afholdelse af 
et telefonmøde bestyrelsesmedlemmer imellem. Pia-Merethe 
rundsender links til installation af SKYPE, som derefter skal 
afprøves ved en given lejlighed i bestyrelsen, det kræver et head-
sæt med mikrofon og naturligvis internet, men ellers skulle det 
virke. 

 

Under evt. blev det besluttet, at Tine skulle have en 
opmærksomhed for sit arbejde i foreningen. 

 

Der blev afsluttet for et godt konstruktivt bestyrelsesmøde. 
Næste bestyrelsesmøde afholdes den 17. juni 2006 kl. 10.00 i 
Frederikshavn, Kirsten og Susanne står for arrangement af dette. 

 


