
Bestyrelsesmøde 26/09-2019, kl. 20:00 - 22:00, online 

 

1. Siden sidst (10 min) 

- Nogle har været i Lego House. Tre var afsted. Det var en hyggelig dag. Det kunne have været 

gavnligt for flere at være med. 

 

2. Nyt fra ledelsen (10 min)  

- Julefrokost i Grindsted?  

- Dem fra Billund vil gerne afholde Julefrokost i Grindsted.  

- Snak om overnatning for mindre betaling. Det undersøges.  

- Der er tale om d. 13 og 14 September. 

- Vi afventer udmelding. 

- Explore 5/10-Aarhus. 

- Tilmeldingsfristen for explore er udvidet. 

- Det skal meldes ud til de frivillige. 

- Socialt bagefter på Aarhus street food. Spisning.  

- Event bib feb 2020 

- Clasher med landsmøde.  

- Vi kunne måske finde nogle få frivillige som ikke vil til Landsmøde. 

 

- Vi skal sørge for at hverve nyt bestyrelsesmedlem. Vi mangler en efter Janni er holdt.  

 

3. Nyt fra kassereren og HB (10 min) 

- Indkøb på de forskellige hold skal indmeldes. Per og Niels har styr på mandagsholdet. Der 

følges op. 

- Der er endnu snak om nyt medlemssystem på HB. 

- Kristoffer, IT ansvarlig I CPD, stopper.  

 

4. Nyt fra Herning (10 min) 

- Der er ved at være styr på klassefesten. Klaus, Niels og Kenneth vil gerne være der. John er 

tovholder til Biblioteket. 

- Daniel og Heidi skal stadig mødes for at få styr på nogle ting i forhold til hjemmesiden (bib), 

tilmelding, conventus, google drev og sociale medier. 

 

5. Nyt fra Brande (5 min) 

- Vi har ikke set noget til Allan i denne sæson. 

- Ellers henvises der til Opstart i punkt 7. 

 

6. Event 31/8 Evaluering (20 min) 

- Gerne flere frivillige ved stand udenfor, så der bliver bedre mulighed for at mingle og tage 

billeder. 

- Der var ikke så mange deltagere. 

- Sørge for at have projekter at vise frem både inde og ude (blikfang) 

- Være ude i bedre tid 

 

7. E19 Sæson opstart (30 min) 



○ Status 

■ Vi er startet op. Både Tirsdag, Mandag og Brande er i gang. 

○ Tilmeldinger 

■ 5 aktive på Mandagsholdet, men 4 tilmeldte. Vi skal have kontaktet Nikolaj’s 

forældre for at han kan blive tilmeldt. 

■ 5 tilmeldinger på Tirsdagsholdet. Men der er seks ekstra der har været der. 

Fire af dem kommer til at fortsætte på begynderholdet.  

■ Der er stadig komplikationer med tilmeldingssystem. Det handler om, 

hvorvidt folk på ventelisten får invitationer eller ej.  

○ Frivillige 

■ Mandagsholdet er fint bemandet generelt. 

■ Tirsdagsholdet godt kunne bruge en mere. Vi skulle måske overveje at flytte 

en eller to over på Tirsdagsholdet. 

■ Tre frivillige på Brandeholdet. 

■ Vi tager kontakt til Klaus, den pædagogstuderende der ikke er mødt op. 

■ Claus med robotterne er heller ikke mødt op. 

○ Drøftelse evt torsdagshold 

■ Heidi mener det skal være en bestyrelses-beslutning, da det skal være noget 

vi kan stå ved. 

■ Det startede ved eventet på Biblioteket. Der var et ønske om noget for de 

ældre på makerspace, hvor vi kan være der når Biblioteket ikke bruger det. 

Det var der interesse for. John tog kontakt til Makerspace. Der kom et 

positivt svar. 

■ Det er uden program. Det handler bare om at få idéer. Lave egne projekter. 

Det er et åbent værksted. Et slags makernet. 

■ Der har dog været bekymringer fra andre Frivillige vedrørende om vi har nok 

ressourcer til endnu et hold. 

■ Vi skal holde øje med risici med de nye tiltag. Men vi ser det i bestyrelsen 

som generelt et positivt tiltag. Det er fedt at de frivillige tager initiativ og at 

der er interesse.  

■ Det eneste problem er et kommunikationsproblem. Vi skal være bedre til at 

tage fælles beslutninger.  

■ Vi skal finde ud af en ordning i forhold til betaling. 

■ Vi skal have oprettet tekst og marketing. 

 

8. Næste møde (5 min) 

○ Hvor og hvornår? 

■  

 

9. Evt. (10 min) 

○ Forslag til koncept/evt. fremtidigt hold: Familiehold/”Fædrehold”/”Babysvømning” 

○ Frivillige møder? 

■ Der findes en dato indenfor en uges tid. 

■ Tema: Hvordan kommunikere vi og får svar tilbage? 

■ Husk at gemme projekter 

○ Events? 



■ Der findes en dato indenfor en uges tid. 

 

10. Punkter til næste møde 

○ Forslag til koncept/evt. fremtidigt hold: Familiehold/”Fædrehold”/”Babysvømning” 


