
Bestyrelsesmøde 20/05-2019, kl. 17:00 - 19:00, Herning Bibliotek 

 

1. Siden sidst 

○ Robotturnering  

Regning ift. Egenbetaling (John) 

Information sendes ud i bedre tid, evt. Egenbetaling for mere arrangement. 

○ Konfirmation skal tages op igen, ift. Hvem der skal have gave? (Næste møde)  

○ Henvendelse fra Viborg vedr samarbejde, har sagt ja tak, afventer videre 

forløb/tilbage svar. 

 

2. Nyt fra ledelsen 

○ Med hensyn til senere tilmeldinger, der skal kigges på overflytning af betaling til 

efterårs sæson (Aktuelt, ny pirat på tirsdagshold) 

 

3. Nyt fra kassereren og HB 

○ Nyt om medlemssystem battle, Vi har meldt ud, at vi gerne vil være med til test af 

kommende ændringer. (Heidi) 

○ Tilskud fra Herning Kommune på 10.000 kr. (vedtægter er godkendt) 

 

 

4. Bank Skifte 

○ Alle medlemmer af bestyrelsen udlever billed af kørekort og  sygesikring sendes til 

John (Alle) 

 

5. Faldende antal pirater på CP-Hernings hold, hvad gør vi? 

○ “Markedsføring” af inspiration fra klubaftenerne (Heidi) 

○ Der laves en strategi ift. Sociale Medier (Daniel) 

○ Der er nedsat en arbejdsgruppe ift. Indhold på sommerferie aktivitet. 

○ “Tag en ven med” til klubaften i uge 41, tages med til de frivillige til sommerfest og 

skrives på sigt ud til medlemmer og på Sociale Medier. (Sommerfest) 

○ Spørgeskema, fastholdelse af medlemmer/frivillige (Daniel) 

○ Event i Sdr. Felding evt. I Dagmar Bio kombineret med en biograftur (John) 

○ Udvalg af frivillige ift. Fastholdelse af medlemmer (Sommerfest) 

 

6. Nyt fra Herning 

○ Problematik ift. Lokaler, skal der skrives til kommunen, tages endnu et møde med 

biblioteket (John/Heidi) 

 

7. Nyt fra Brande 

○ Nye lokaler ved Siemens  

 

8. Status konstitueringsdokument, læses til næste møde (Alle) 

○ https://docs.google.com/document/d/12-17DuXjjHO6VFNadOubVAgtqf96RmE_Hd_

vGlMp8ec/ 

 

 

 

 

https://docs.google.com/document/d/12-17DuXjjHO6VFNadOubVAgtqf96RmE_Hd_vGlMp8ec/
https://docs.google.com/document/d/12-17DuXjjHO6VFNadOubVAgtqf96RmE_Hd_vGlMp8ec/


9. Sæson F2019 

○ Evaluering 

■ Mandag (Heidi) 

■ Tirsdag (Heidi) 

■ Onsdag (Heidi) 

■ Robotturnering (Heidi) 

 

10. Sæson E2019 

○ Udsendelse af E2019 info? 

○ Hold - Hvor og hvornår? 

○ Lokaler - skal vi gøre noget i forhold til biblioteket/klublokale (Heidi) 

 

11. Events  

○ Sommerferieaktivitet  (John/Ramya) 

○ Evt. Opstartsevent  

○ Sommerfest (Ramaya/John) 

 

12. Evt. 

 

13. Næste møde 

○ Hos Jannie, Stenbjerkvarteret 44, 7400 Herning kl. 17.30  

 

14. Punkter til næste møde 

○ Evaluering af sommerfest? 


