Referat af bestyrelsesmøde i
TS-foreningen 09/09 2006
Deltagere:
Liselotte W. Andersen, Pia-Merethe Jacobsen, Kirsten Bertel og
Susanne Pedersen
Afbud: Pia, Randi og Dines
5) Blad: FORÅR: GENERALFORSAMLING, KURSUS,
FORMANDSBERETNING, REGNSKAB
ETERÅR: KURSUS LAUGESENS REFERAT FRA KURSUS OG
AKTIVITETER
I ÅR : Søskendekursus ..Pia sætter gruppe i gang omkring
beskrivelse heraf
Forældrekursus: Referat fra Susanne Rasmussen + referat fra
Demetrious..de melder sig frivilligt til at skrive herfra
Aktiviteter skal der også refereres fra, finder nogen der gerne vil
6) Hjemmeside: Lise tager over. Hun mangler koder. Det får hun
fra Tine som lige skal have en reminder. Lotte kontakter Tine.
Den skal opdateres med aktiviteter og andet...link plus
beskrivelse af ”at leve med TS”
7) Retningslinier: Lotte tager kontakt til Dansk Medicinsk Selskab
for at få adresser på læger med mere. Pia-Merete vil gerne prøve
at kontakte LEV med hensyn til at få betalt udsendelsen af
retningslinierne.
8) SD. Lotte suppleant i FU-udvalget. Lene Jensen er blevet ny
direktør for SD for sekretariatet.
9) Evt. Kontakt til de nordiske foreninger om de er interesserede i
retningslinierne tænke på prisen for den 25 kr plus forsendelse.
Lotte prøver..
Mulighed for forældre til unge over 18 år for at søge tilskud til at
deltage i kursus i Laugesens Have. fortrinsvis eneforsørgere må
vi det?????
Juletur afhængigt af økonomien. Den gamle by i
Århus????Gammel Estrup??????? lørdag den 16. december 2006.
Handicap-puljen 2007:

Sted: Laugesens Have 20-23 september 2007
Forslag
Kursus: Social-loven/VISO efter strukturreformen. Hvad er vores
ret hvilke støttemuligheder findes der i kommunerne nu
herunder skoletilbud etc. en fra VISO eller CSH./ kbh eller
Odense/ Hjælpemidler til småbørn og børn og unge på nettet
etc. hvem???? Ergoterapeut på en special-institution.
Kugledyne..pædagogisk massage..
John Østergård..nyeste informationer om TS.. pubertet og
ts...laser-behandling.
Efter skole og hvad så? Hvilke tilbud er der.
Lene Saalholt psykosociale effekter af ts og epilepsi, pubertet,
indlæring.
Københavnerkursus/Odensekursus Lørdag d. 10. marts 2007
Forsøge med at afholde generalforsamling på Brogården i
Middelfart ( 330kr pr person for dagsmøde).
Kirsten undersøger mulighederne for at holde generalforsamling
her i Odense.
Laugesen
Navneskilte Kirsten
(check skilte)
Evalueringsskemaer Lotte
Spil, video/dvd, CD

