
Bestyrelsesmøde 17/12-2019, kl. 19:15 - 21:30, Snejbjerg Skole 

 

Tilstedeværende: Heidi, John, Christoffer og Daniel 

 

1. Siden sidst (10 min) 

 

Afslutninger gået fint i Brande og Snejbjerg. Der var kage nok til alle.  

 

2. Nyt fra ledelsen (10 min) 

 

Nye koder til nemID, hvor der er en foreningskonto der skal tjekkes. NETS skal kontaktes. 

 

3. Nyt fra kassereren og HB (5 min) 

 

Der er inviteret til Kasserer-seminar. John tager med dertil som både kasserer i Herning og i 

HB. Det kan blive godt for CP at få kontakt mellem kasserer og få styr på alle deres papirer til  

Årsopgørelse. 

 

HB har trukket stigning af kontingent tilbage. Der vil blive lavet større fokus på fundraising og  

søgning på penge andetsteds fra. Der er ikke midler til piratskibet PT. Der er ikke penge til at 

ham der har stået i spidsen fortsætter. 

 

Der udvikles intet aktivt på medlemssystemet. Men der er en gruppe i CB der sidder med 

problematikken omkring medlemssystemet. Der brainstormes omkring problemerne.  

 

John skal være med til at stå for udvalg frem til landsmøde. 

 

4. Nyt fra Herning (10 min) 

 

Vi har holdt afslutning. Daniel er med til at tage over på Tirsdagsholdet da John bliver mindre  

tilgængelig fremover. Silas vil måske blive frivillig. Der er en ny frivillig, Gitte, som gerne vil 

på Mandagsholdet. John sætter hende i kontakt med Mandagsholdet. 

 

John blev kontaktet af Karin vedrørende booking af lokaler. Der var et møde omkring  

booking. Der er en enkelt aften, hvor Torsdagsholdet ikke kan være i Makerspace. Det var en  

god snak om tingene. Kenneth bliver kontaktperson mellem biblioteket og foreningen.  

 

Heidi tog til møde vedrørende at få frivillige ind, hvordan de trækker folk ind osv. Heidi  

meldte os til at få dem til at komme ud på et bestyrrelsesmøde og give tips. Vi kan også få 

lov  

til at overtage deres instagram profil. I løbet af den uge kunne man følge en frivillig. Peter  

Lund Madsen kommer og holder foredrag i starten af Maj vedr. frivillige. 

 

5. Nyt fra Brande (5 min) 

 

Det er svært at få udmelding fra frivillige vedrørende det kommende sæson. Så det hænger  



lidt lige nu.  

 

6. Events (30 min) 

 

○ Frivilligaften - Evaluering 

Der var otte plus Ken. Det foregik i Makerspace. Der blev snakket om den nye sæson. 

 

○ Piratskibet - Evaluering 

Der var desværre kun tre. Ingen børn og tre frivillige. Det var lidt ærgeligt da  

sekretariatet kom. Der var også klubaften inde ved siden af. 

 

○ Herning Centeret - Evaluering 

Det der var i antal var fint. Der var gode snakke og det var et godt sted at stå. Det 

faldte lidt da nogle af børnene gik til andre ting. Der var mange mennesker, men folk 

kom kun da børn kom forbi. 

 

Vi skal være bedre med blikfang og have sjove ting til at lokke folk til. 

 

Fem har skrevet sig op. 

 

○ Julefrokost - Evaluering 

Vi var desværre ikke tilstede på grund af forskellige sygdomme og arbejdsforhold. Vi 

har skrevet at det er et godt initiativ.  

 

Vi skal måske prøve fælles initiativ og lave noget sammen, så vi er bedre til at 

komme til udegående arragementer. Vi skal være gode til at komme ud med datoer. 

 

7. F20 (10 min) 

 

○ Tekst, invitationer og Informationer 

Kristoffer står for Brande. Tirsdag mødes cirka uge 4-5. 

 

Vi må ikke invitere før den 1. Januar. De skal sendes ud i løbet af uge 1. Vi skal have 

fulgt op på Mandagsholdet. Vi skal bruge information om dato til start, temaer, 

koncepter og teknologier. Al information. John tager fat i Mandagsholdet i 

forbindelse med at introducere Gitte (ny frivillig). Vi er stadig på kuiglebander på de 

forskellige hold.  

 

Vi opretter et dokument vedrørende information til facebook. Heidi og Daniel. 

 

Vi skal sende informationsmails ud oftere så de ikke bliver for lange, 

 

○ Holdansvarlig? 

Vi vil gerne have en holdansvarlig fra hvert hold. Vi skal bare passe på med at 

holdene ikke bliver afhængige af den person og ikke fungerer uden. Der skal kobles 

et navn på alting. Vi skal have ansvarlige folk på forskellige tiltag.  



Hvem har det overordnede ansvar og hvad er deadline. 

○ Evt events 

Frivilligaften - Torsdag d. 23 Januar. Muligvis noget spiseligt da vi ikke fik afholdt 

julefrokost for de frivillige. Kickstart og mini nyt-års hygge. John booker lokale. 

 

○ Medlemssystem? 

Konstruktiv tilbagemelding vedr. ønsker til medlemssystem. - Hvad har vi brug for?  

Hvilke mangler er det? Planen er at indsende en liste med forslag til videreudvikling. 

 

Der er et ønske om, at være mere konstruktive og ikke for aggressive. Der er ikke et 

ønske om at skabe splid, men at skabe de forbedringer vi har brug for, for at kunne 

bruge systemet. 

 

Vi har problemer med hverving på grund af det nuværende system. 

 

8. Generalforsamling 2020 

 

○ Dato: d. 24 Marts, klokken 19:30 efter CP.  

○ Udvalg: John og Heidi. VI finder ud af om der skal flere med. 

○ Hvervning:  

○ CP-DK (skal vi stille forslag?): Ikke umiddelbart. 

 

9. Årshjul/drejebog (5 min) 

 

○ Under udarbejdelse: 

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

W_J_JCxg/edit 

 

10. Næste møde (5 min) 

 

○ Hvor og hvornår? 

■ Mandag i Uge 4. D. 20 -  online. 19:30 - 21:00. 

 

11. Evt. (10 min) 

 

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

 

12. Punkter til næste møde 

 
● Hvervning af børn 
● Vigtig! - Forslag til koncept/evt. fremtidigt hold: 

Familiehold/”Fædrehold”/”Babysvømning” 
● Generelforsamling.2020 

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

