
Bestyrelsesmøde 17/10-2019, kl. 20:00 - 22:00, online 

 

1. Siden sidst (10 min) 

○ Explorer 

■ To steder i DK, 1 øst og 1 vest for storebælt. 3 fra Herning deltog incl. John 

(som også sidder i HB). Der var snak og udveksling på kryds og tværs af 

lokalforeningen, hvilket er super godt for foreningen. En del af 

frivilligprojektet i CP-DK. Ønsker at lave noget lignende til foråret. Fedt med 

det socialeelement (fællesspisning på streetfood) også. 

 

2. Nyt fra ledelsen (10 min) 

○ Deadline for information vedr. ny sæson. (mail Niels) 

■ Heidi svarer mailen - vi har fortsat fokus på hvervning af medlemmer 

tidligere 

○ Henvendelse Piratskibet (Heidi) 

■ Henvendelse fra Søren ang. om Herning skal med ombord. Heidi snakker 

mere med ham på mandag. 

 

3. Nyt fra kassereren og HB (5 min) 

○ Betaler regninger lidt bagud med at overføre penge for udlæg 

○ Der sker en masse i HB de næste 15 dage 

○ Husk MobilePay i forbindelse med bankskifte 

 

4. Nyt fra Herning (10 min) 

 

5. Nyt fra Brande (5 min) 

○ Lokale situation 

■ Har været på det gamle sygehus, men har nu fået adgang til et lokale på 

Præstelundsskolen 

■ Har betalt lokaleleje på sygehuset - husk kvittering til kassereren (evt dags 

dato) 

 

6. Events (25 min) 

○ Event Herning centret d. 6/12 kl 16-18 

■ Fælles afslutning, udveksling og vise hinanden noget på tværs 

■ Hvervning af medlemmer og frivillige 

■ John tovholder - har kontakten med Herning Centeret 

○ Frivillig aften på Herning bibliotek 21/11. kl. 17.00-18.30/19.00 herefter 

Torsdagshold. 

■ Evt besøg fra sekretariatet - John undersøger 

○ Event på Herning bibliotek 29/2-2020 - fokus hvervning frivillige. 

■ Nye roll ups bl.a. 1 omkring frivillige 

■ Se videresendt mail 

■ Frivillige som ikke skal til landsmøde skal snakkes med omkring deltagelse 

○ Julefrokost 14/12 i Grindsted start kl 16 

■ Hotel Svanen 



■ Mulighed for privat overnatning 

■ 300 kr pr/pers incl spisning ad. lib vin/øl (betaling?) 

● Foreningen betaler halvdelen - de frivillige betaler resten 

● Frivillig betaling senest 2 dage før - før er man ikke tilmeldt 

○ Social arrangement bestyrelsen 

■ Næste bestyrelsesmøde - Cafe Karma 

■ John kontakter 

■ Selskabsleg (John) 

 

7. E19 Sæson (20 min) 

○ Status: 

■ Mandag: 

● Tilmeldinger ok 

■ Tirsdag: 

● Der mangler tilmelding/betaling fra et par stykker 

● Der er brug for vikar på tirsdagsholdet -2 tirsdage (19. Nov + 3. Dec) 

● Snak om evt at prikke en forældre på skulderen og hverve som 

frivillig 

● Til efteråret 2020 skal vi tænke I et alternativ i stedet for John pga 

arbejdsrelateret uddannelse 

■ Brande: 

● 3 medlemmer 

● Lokaler på Præstelundsskolen 

● Produkter: 

○ 2 drenge på spilprogrammering 

○ 1 dreng hjemmeside 

 

8. Strategi hvervning medlemmer og frivillige (Herunder bestyrelsen) (10 min) 

○ Udsættes til særskilt møde 

○ Punkt til frivilligaften (evt kort oplæg fra bestyrelsen) 

 

9. F20 (10 min) 

○ Punkt på frivilligaften + mail 

 

10. Årshjul/drejebog (5 min) 

○ Under udarbejdelse: 

https://docs.google.com/document/d/1jJndyBcBFv6UNXymVdALHTwY7Rbpj4rK2z2

W_J_JCxg/edit 

○ Særskilt møde 

 

11. Næste møde (5 min) 

○ Evt et møde inden 12/11 - mail rundt til alle + reminder 12/11  

○ Hvor og hvornår? 

■ 12. November på Karma ca. kl 19.10 

 

12. Evt. (10 min) 

https://docs.google.com/document/d/1jJndyBcBFv6UNXymVdALHTwY7Rbpj4rK2z2W_J_JCxg/edit
https://docs.google.com/document/d/1jJndyBcBFv6UNXymVdALHTwY7Rbpj4rK2z2W_J_JCxg/edit


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

 

13. Punkter til næste møde 

○ GF + landsmøde 

○ Ny sæson 

■ Forslag til koncept/evt. fremtidigt hold: 

Familiehold/”Fædrehold”/”Babysvømning” 

○ Event Herning Centeret 

○ Sæson afslutning 

○ Frivilligaften 

○ Fokus: Hvervning 

 


