
Bestyrelsesmøde 19/08-2019, kl. 17:00 - 19:00, Brande 

 

Tilstedeværende: 

 

- John Munk 

- Daniel Thiesen (Referant) 

- Heidi Svale Jonson 

- Christoffer Poulsen 

 

Afbud 

- Janni 

 

1. Siden sidst 

 

○ Der har været sommerfest.  

○ Der har været sommerferieaktivitet.  

○ Der har været oprydning m. Niels, Per og Heidi. De blev ikke 100% færdig, men 

biblioteket lød tilfredse. Der er blevet kasser i Jysk til opbevaring. Heidi overvejer at 

købe flere mens de er på tilbud. Alle nuværende kasser er brugt. Der er indkøbt en 

dymo til markering. Den bliver brugt flittigt. 

○ Information i forhold til tilmelding af unge og udmelding af sæsonstart skal vi være 

stærkere til. Der er dog udfordringer i forhold til at få meldt folk ind før grundet DUF. 

Medlemssystemet blev kort diskuteret i forhold til dens muligheder. 

○ Bodil har skrevet vedrørende information til bibliotekets hjemmeside. Der er 

forældede informationer, logo m.m. 

 

○ Mødestruktur - Hvad kan vi gøre for at få mere effektiv mødetid? 

(tidsangivelse for punkter, skarpere ordstyring, ???) 

 

● Der er givet udtryk for, til sommerfesten, at vores mødestrukturer er grund 

til mistede frivillige i bestyrelsen. 

● Vi vil forsøge at danne en mere struktureret tidsplan for møderne. Mere 

tidsbestemt. Hvert punkt vil have en bestemt mængde tid angivet. Hvis de 

skrider over vil man fortsætte videre til næste punkt. 

● Der diskuteres arbejde mellem møder og udvalg til bestemte opgaver, gerne 

i samspil med de frivillige. 

 

2. Nyt fra ledelsen 

 

● Bibliotek og makerspace. John har nævnt det i HB at der har været problemer med 

biblioteket. Der lægges op til et møde med de biblioteks ansvarlige for makerspace, 

samarbejdet og en leder på biblioteket. 

● Der arbejdes på adgang med NEMID, så John for adgang til foreningens systemer 

med sit eget. 

● Der er begyndt at smidde video m.m. på facebook. Heidi og Daniel planlægger 

oplæg. 



 

3. Nyt fra kassereren og HB 

 

● Der er 20.000 i kassen efter indkøb af robotter til næste sæson. Der ser financielt 

godt ud.  

● HB møde i fredags. HB’s forsikring dækker ikke længere lokalforeninger. Det skal vi 

selv til at sørge for. Det er vigtigt at vi skal have kigget på at oprette forsikringer 

lokalt.  

● Landsmøde vil lægge 29 februar 2020. Halvandendags-arrangement. 

● Hvidovre afdelingen er lukket. Der var en overraskelse på HB. Der ønskes selvfølgelig 

ikke at der bare lukkes fra dag til dag. Det grundes mangel på frivillige. 

● Der gives udtryk for problematikken ved et manglende frivillige registre fra Heidi. 

 

4. Nyt fra Herning 

 

● Den springes over, da der ikke er meget nyt.  

 

5. Nyt fra Brande 

 

○ Siemens alternativ 

○ Det ser ikke godt ud i forhold til samarbejdet med Siemens. Der blev ventet på en 

endelig bekræftelse, men der blev meldt tilbage at det sikkert ikke bliver til noget. 

Der kigges på alternativ på det gamle sygehus for 100kr på gang. Heidi foreslår 

Dalgasskolen da der måske kan laves en aftale med kommunen. 

○ Plan  B, hvis der ikke kommer mange børn. Så køre nogle event henover efteråret i 

stedet for faste klubaftener.  

 

6. Sommerfest 

 

○ Det var en underskudsforretning. Det kostede 1900 for teltlejning. Det er 

kompliceret at lave noget, hvor man regner med 30 mennesker og kun har omkring 

9. Selve aftenen og eventet foregik fint og var godt, men der var mangel på 

deltagere. Vi skal være bedre med tidligere udbud omkring datoer m.m. Så kunne 

der have været deltagere. 

○ Billund vil gerne stå for Julefrokost og vi kan deltage.  

○ Opbyggelse af traditioner tager tid. Det tager tid at få folk til at komme til den slags. 

Vi skal huske det positive og holde fast ved det gode for at få ting til at virke. 

○ Færre omkostninger ved fremtidige sommerfester ville være fordelagtigt. F.eks. At 

man selv medbringer mad at grille. 

○ Der skal holdes fast i noget fagligt indhold. 

 

7. Sommerferieaktivitet 

 

○ Evaluering 

○ Det var en god eftermiddag for de fleste. Kommunens mand var tilstedeværende. 

Der ligger en del brugbar billeder. Vi skal dog have styr på vores computere i forhold 



tilmelding. De børn der skrives op er ikke på venteliste i Herning. Heidi har navne og 

telefonnumre. Vil gerne tage kontakt for at sikre os om de gerne vil med. 

○ John vil prøve at finde ud af, om de er i systemet gennem Coding Pirates IT ansvarlig. 

○ Det er en af de bedste events CPHerning har haft. Potentialet var stort til at få nye 

børn.  

○ Der kan overvejes endnu et event til Efterårsferien. Der er dog allerede et event med 

Biblioteket. Der er måske to, men det er ikke sikkert. Heidi følger op. 

○ Til næste sommer vil der være en indsats for at holde lignende events.  

○ Henrik har 3D printeren. Det ville være fedt at have den med til fremtidige events og 

give dem noget med hjem. 

 

8. Event 31/8 (Heidi) 

 

● At gøre noget lignende med Sommerfesten.  

● Vi skal prøve at se om der er mulighed for at medbringe geværet, kister og lignende 

for at vise mere.  

● 15 September. Event i Lego House. Flere i Herning der vil mere. Heidi vil prøve at få 

sendt noget ud i Weekenden. 

● Flyers skal opdateres til at give ud under sådanne events. Heidi kontakter Stig i 

forhold til flyers.  

 

9. E19 Sæson opstart 

 

○ Invitationer og tilmeldinger 

■ Vi formulere lidt ekstra tekst til Mandagsholdet for at få sendt invitationer 

ud. Vi holder fast ved LED-borde og holder muligheden åben for robotter 

med Klaus. Der skal være efter interesse ved klubaften. 

■ Brande afventer svar fra de forskellige aktører. 

○ Frivillige 

■ Der synes at være nok frivillige til et Mandags og Onsdagshold. 

 

10. Hvordan får vi frivillige til at svare tilbage (ansvar) 

 

● Det er et problem at få frivillige til at melde ordentligt tilbage. 

● Google liste? - Events. 

● Konventus med SMS funktion? Koster penge. 

● Spørgeskemaer til at høre de frivillige. 

● Fælles frivillig aften per sæson? Det er vi nok nød til. 

 

11. Næste møder 

 

○ I lokalerne på Snejbjerg skole. 24. September. Starter ved 19:00 - 19:15 

○ I lokalerne på Snejbjerg skole. 22. Oktober. Starter ved 19:00 - 19:15. 

○ Lokation ukendt. 12. November. Starter ved 19:00 - 19:15. 

 

12. Evt. 



○ Domæner: Meetthepirates.dk (er forlænget), cpherning.dk (skal forlænges?) 

○ De forlænges til 50kr årligt. 

 

13. Punkter til næste møde 

 

● Udvalg og uddelegering. 

● Årshjulet opretter Christoffer. 


