Referat af bestyrelsesmøde i foreningen ”FASD – mennesker med medfødt alkoholskade”.
Dato: den 7. februar 2018
Tilstede: May Olofsson, Sus Leth, Inger Thormann, Ann Rolander og Hanne Brit Aagaard (referent).
Afbud fra: Marianne Glaffey, Bodil Dichow og Sara Tarp.

1. Referat fra sidst: Godkendt.
2. Rettelser til vedtægter – bliver rettet og de endelige vedtægter sendes ud til bestyrelsen.
Det besluttes, at den siddende bestyrelse, sol valgtes på den stiftende generalforsamling
sidder 2 år, hvorefter medlemmerne er på valg på generalforsamlingen – d.v.s. i 2020.
3. Hjemmesiden gennemgås og rettes til: Richard Branderups billede skal erstatte det
nuværende billede (Anja Dahlhoffs foto af Cecilie). De to linier med lille skrift nederst på
plakaten fjernes. Motto (”Vi giver aldrig op”) fjernes. Fotos og præsentationer af
bestyrelsen flyttes fra forsiden til et selvstændigt menupunkt og starter med formand,
næstformand, kasserer, medlemmer og til sidst suppleanter. Tekst, som sendes til Sus, til
brug på hjemmesiden skal sendes som en vedhæftet fil. Alle sider skrives med samme
skrifttype og farve – grøn. Sus undersøger, hvordan hjemmesiden bliver tilgængelig på
Google.
4. Bankkonto. Hanne har arbejdet på sagen og fremsendt diverse krævede dokumenter til
banken, men der er opstået forvirring, bl.a. fordi foreningen har skiftet navn (fra FAS – til
FASD…) og derfor må proceduren nu startes forfra… Ikke alle de fremsendte dokumenter
(pas, kørekort og/eller sygesikringskort) var af tilstrækkelig skarp kvalitet – derfor bedes I
genfremsende 2 dokumenter og checke, at fotoet er tydeligt og dokumentet helt intakt
(der må ikke være bøjede, fjernede hjørner eller lign.) genfremsender de forskellige
dokumenter, som banken skal bruge for at oprette en konto til os.
5. Fonde. Vi vil søge offentlige og private fonde til drift (web), afholdelse af kurser, foredrag,
temadage, supervision af sagsbehandlere og plejefamilier og andre professionelle, som
arbejder med FASD, afholdelse af aktiviteter for brugerne, dækning af rejseudgifter til
møder og aktiviteter m.v., oprettelse af en mobiltelefon.
Vi forestiller os at søge bl.a. fgl. fonde: Offerfonden, Helsefonden, Egmont, Tryg,
Augustinus, Tuborg, Den Obelske Familiefond, Kronprins Frederik og Kronprinsesse Marys
fond.

6. Generalforsamling. Der indkaldes – jf. vedtægterne ‐ til ordinær generalforsamling den 22.
marts 2018 kl. 17.30. Hanne laver udkast til indkaldelse og sparrer med May herom. Alle
relevante grupper skal medtænkes i indkaldelsen: Brugere, pårørende og professionelle. Vi
overvejer hver især, hvem vi kan invitere til at deltage i generalforsamlingen.
Næste møde i bestyrelsen er den 5. marts 2018 i Havnegade 49.

