
 

Bestyrelsesmøde 03/06-2019, kl. 17:30 - 21:00, Stenbjergkvarteret 

 

1. Siden sidst 

○ Social Medie strategi (Daniel/Heidi) 

■ Et til to opslag ugentligt mellem nu og næste sæson. Hvor mange uger? 

■ Videoer laves med indhold fra forrige sæson. 

1. Der Laves en video fra sommerferie event, som skal promoveres 

umiddelbart efter afholdelse d. 4 juli. Evt. skal der gøres opmærksom på 

opstart uge 35 (med 2 gang gratis prøve) 

2. Der laves opslag på nettet, ift. Opstat uge 36  

■ Videoer laves med indhold om næste sæson. 

■ Udgives på CP Herning’s side og vi deler og fordrer til at dele. 

■ Deles på herning, Snejbjerg og Brande sider 

■ Konkurrencer eller små lege får meget opmærksomhed. 

○ Frivillige spørgeskema (Alle) 

■ https://docs.google.com/document/d/112OYfIIRliqOOTAzVT0p_hP0mejn33juIs-k

T-eVeII/edit?usp=sharing  

1. Kigges igennem snarest, feedback til Daniel 

 

2. Nyt fra ledelsen 

○ Positiv kommunikation med de andre lokal foreninger  

 

3. Nyt fra kassereren og HB (John) 

○ Bankskifte?? - Bliver aktuelt inden 1/7 2018 

  

4. Nyt fra Herning 

○ IT  relation, John har kontakt ift. Mulighed for nye lokaler 

 

5. Nyt fra Brande  

 

6. Sæson F2019 

○ Evaluering 

■ Mandag I Herning/bibliotek  

■ Tirsdag I Snejbjerg 

■ Onsdag Aflyses/lægges sammen med mandag 

■ Robotturnering (tilmelding åbner først i august) 

1. Brugerbetaling, ved deltagelse  og skriftlig tilmelding  

2. I god tid med information omkring evnenten.  

 

7. Sæson E2019 

○ Udsendelse af E2019 info? 

○ Hold - Hvor og hvornår? 

■ Begge hold har muligheden for opdeling, for øvede og begynder  

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

■ Arbejdsdokument ift. Ideer til ny location, kontakt til kommune vedr. Klublokale  

(Heidi/John) 

https://docs.google.com/document/d/112OYfIIRliqOOTAzVT0p_hP0mejn33juIs-kT-eVeII/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/112OYfIIRliqOOTAzVT0p_hP0mejn33juIs-kT-eVeII/edit?usp=sharing


 

○ Opstartsevent - dato?  Biblioteket 31. august, som første prioritet, 24. august som anden 

prioritet. (under betingelser af, at deltager antallet er under de 30 som er max.) 

○ Første klubaften: Tag en ven, kammerat eller bror/søster med til CP, opstart uge 36 2-3 

september. 

 

8. Sommerfest 

 

9. Sommerferieaktiviteter 

○ Meget populær og derfor fyldt → flere hænder? (evt. Alex, Clement) nævnes d.15/6 

○ Tilmeldings materiale på dagen  

○ Giveaways, diplom eller anden lille gave. 

○ Indkøb af M-bot/robot arm til eventen (Heidi) 

 

10. Evt.  

 

11. Næste møde 

○ 19 august i Brande, Mylius Erikensvej 28A kl. 17.00- 19.00 (ca.) 

 

12. Punkter til næste møde 


