Referat fra Regionsudvalgsmøde Søndag d. 26/4-2015 i Herning.

Afbud fra: Hanne, Klavs, Michael, Lissi og Finn.
Tilstede: Jan, Magny, Gert, Louise og winni.
1. Dagsorden godkendt.
2. Referat Godkendt.
3. Ny lokalforening i Århus på 10 medlemmer. Louise er valgt som supp.
Mangler lokalforening i Struer. Forventer opstart i August.
Syddjurs er også nedlagt, Forventer ligeledes opstart i August.
Horsens har problemer. Har en formand på papir, men ikke aktiv De vil ikke have
besøg af RU.
Jan har indgivet mundtlig klage over Sekretariatet. Der er personer der ikke tager
deres job seriøst, og det er svært at få hjælp.
Taskforce møde sat til d. 16/6-2015. Har været meget længe undervejs.
Der er meget stor kritik af HB. Deres respons på henvendelser er ikke eksisterende.
Det er op ad bakke.
Kontaktpersoner er fordelt. Se tilsendte.
Nye lokalforeninger har 2 kontaktpersoner, da de evt kan have brug for ekstra hjælp.
Fællesmøde i Odense Lørdag d. 9/5-2015. Jan , Louise og Gert deltager.
Ru midt indsender punkt til dagsorden. Motivationsgruppernes fremtid i foreningen.
Jan foreslår et eller 2 fællesmøde om året mellem Ru og LF. Første møde er mandag
d. 11/5-2015, i Herning. Der er sendt invitationer ud til LF.
Indsamling til trailer: der er pt. indsamlet 13500 kr. fra de forskellige lokalforeninger.
Vi skal i midt selv skaffe 50.000 kr. til vores egen trailer.
Der er foreslået en ny rollemodel for udbetaling af rådighedsbeløb. I RU snakker vi
om evt: De små kommuner får feks. 20 kr pr. medlem og de store 6 kr pr medlem.
Der står rigtig mange penge rundt i LF som aldrig bliver brugt.

Landsindsamlingen . Der er i Midt tilmeldt 97 foreninger, Sportsklubber,
fritidsklubber oa. Men det kniber med personlige indsamlere. Vi tror der er blevet for
mange der samler ind af forskellige foreninger..
Jan deltager i sundheds bruger rådet. Der har været et par møder. Jan har ikke
deltaget grundet tidspunktet har været i arbejdstiden.
Der er kommet referat fra møderne.
Der er Repræsentantskabsmøde Lørdag d. 30/5- 2015. der er valgt til HB.
På valg er: Henning han Genopstiller, Michael, Dorthe, Thomas og formand Truelz.
Lena stiller op til HB, og beder os om at støtte hendes kandidatur.
Hanne fra RU overvejer at stille op til Hb.
4. Der er opsporingsarrangement i Århus Lørdag d. 2/5-2015. Jan, Gert, Louise og
Winni deltager. Vi har trailer med.
5. Regionsmøde efteråret d. 26/9-2015. Vi har fået et udkast til dagsorden fra
sekretariatet.
6. Evtentuelt. Winni fortæller at hun overvejer at forlade RU, da hun ikke føler at
hun gør noget ved at være der. Føler at det meste foregår mellem formand og
næstformand. Føler der mangler information om forskellige aktiviteter og andet i
regionen. Magny følger op og føler at hun ikke kan bruges til noget.
Winni foreslår at der til møderne bliver serveret en form for kage, og vil gerne stå
for det til hvert møde.
Næste møde : Lørdag d. 29/8-2015 i Skanderborg, nærmere sted følger.
Referat
Winni

