
Referat af bestyrelsesmøde i  
TS-foreningen 20/8 2007 
 

Deltagere: Liselotte, Randi, Pia D, Kirsten, Susanne, Pia-Merethe  
og Dines. 

Vi mødtes fredag aften, hvor vi havde et hyggeligt samvær over 
en middag og mødet startede lørdag kl. 10.00. 

1)            Godkendelse af referat: 

Liselotte bød velkommen og referat fra sidste møde blev 
gennemgået og blev godkendt. 

 

2)            Laugesens Have 

Program:  Programmet er på plads samtlige aktiviteter er alle 
arrangeret. 

Alle hjælpere er booket, picnic for Vesterhavs tur arrangeres, så 
man har mulighed for selv at lave madpakke på Laugesens Have 
ved morgenbordet. 

Økonomi:  Laugesens budget ser rimelig ud, og der forventes, at 
der skal bruges af egenkapital. 

Der skal laves et møde i forbindelse med regnskabet, da der vil 
blive sat fokus på foreningen aktiviteter fra offentlig side. 

Foreningen skal skifte bankforbindelse for at optimere 
foreningen  økonomi, der er indhentet 3 tilbud, hvor bestyrelsen 
har valgt at gøre brug af Arbejdernes Landsbank tilbud, der vil 
give et bedre afkast af foreningens ressourcer. 

Liselotte foreslår bekræftelse for optagelse på dette års kursus 
via mail med CC. til bestyrelsen. 

Der skal forevises en bekræftelse eller accept fra kursisternes 
kommune, hvis der sker betaling af kursusafgift over kommunen, 
så bestyrelsen ikke skal bruge unødige ressourcer på opfølgning 
af indbetalingerne. 

Der skal laves navneskilte til alle voksne deltagere på kurset på 
Laugesens Have. 



Kursusbeskrivelse laves for udlevering på kurset. 

Der skal laves referat af samtlige aktiviteter på Laugesen, skal 
uddelegeres til forskellige kursister, Pia-Merethe forestår 
uddelegeringen og samler efterfølgende referaterne for udgivelse 
i bladet og på hjemmesiden. 

 

3)                            Ansøgning til Handicappuljen 

Der skal ansøges om midler for de mindste, noget om 
muligheder for den nye skoleordning for handicappede børn. 

En konsulent fra VISO(Videns- og 
specialrådgivningsorganisation) www.viso.social.dk der har 
specialviden og er landsdækkende. Liselotte kontakter for 
muligheder. 

Overlæge John Østergaard med information om nyt om epilepsi. 

Liselotte laver et skriftligt oplæg som afstemmes med Pia D. 

Generalforsamlingen der afholdes 1/3-2008 kan evt. afholdes i 
Greve andre muligheder undersøges. 

 

4)                            Sociale profiler 

Et projekt der skal hjælpe til med evt. kortlægge hvad man skal 
være opmærksom på og om der er hjælpemidler e.t.c. til 
familien. 

Foreningen skal fremkomme med 15 – 20 punkter som input, der 
foretages en brainstorming i bestyrelsen inden den 4/9-07, 
input fremsendes på mail til Liselotte. 

 

5)                            TS Bladet 

Bladet skal ud hurtigst muligt, materialer skal samles hos enten 
Pia-Merethe eller Dines og fremsendes til Lise Rasted for 
produktions planlægning. 

Der kommer materiale omkring en artikel fra den norske TS 
forening(kommer fra Pia D) 

Vi skal huske at eksemplar af Bladet skal sendes til det kongelige 
Bibliotek. 



Pia-Merethe skal have ekstra eksemplarer af bladet for 
udsendelse til andre foreninger samt andre institutioner. 

Pia D får lavet en komplet udsendelsesliste for Blad udgivelse, 
som sendes til Punkt & Prikke, som forestår udgivelsen. 

Blad udgivelse sættes i gang hurtigst muligt, så der kan 
udkomme blad inden Jul. 

 

6)                            Hjemmeside 

Hjemmesiden fungerer rimelig godt, som den kører i øjeblikket, 
der gøres et godt arbejde af Punkt & Prikke. Der skal laves en 
opdatering snarest muligt, hvor der kun skal ligge referater fra 
2005, 2006 og 2007. 

Der skal undersøges, om der er nogle, der har kendskab til 
nogle, der muligvis kan lave og vedligeholde et debatforum for 
medlemmer af foreningen på hjemmesiden. 

 

7)                            Eventuelt 

Der skal laves en skrivelse til hjemmesiden omkring 
velkomstpakken, hvad den består af e.t.c. 

 

8)                            Foreningen håndbog 

Der er af Kirsten B lavet et godt forarbejde med opbygning af 
forenings håndbogen. 

Susanne P udfærdiger et formålsskrift for foreningen til 
håndbogen. 

Der tilrettes opgavebeskrivelse i.h.t. Galaktosemi foreningen til 
næste bestyrelsesmøde 

Den 3/11-07. 

Vi afsluttede mødet med en let frokost kl. 14.00 


