
Bestyrelsesmøde 27/05-2020, kl. 19:30 - 21:30, Online 

 

Til stede: Henrik, Christoffer, John, Heidi og Daniel 

 

1. Siden sidst 

○ Der er ikke sket så meget grundet Corona. 

 

2. Nyt fra ledelsen 

- Online GF nu godkendt 

- Skal vi afholde vores sommer event, skal vi overholde 1pers. per 4 kvadratmeter. 

- 2 meter fra en person der taler højt. F.eks. underviser. 

- MobilPay opsagt 

- En masse gebyr for noget som vi aldrig bruger. 50kr månedligt, plus en takst per 

transaktion. Der var ikke månedlige gebyr da den blev oprettet, men det er der nu. 

- Evt donation 

- Firma der har IT support, tjenester og ligende. 

- De skulle bruge en ca. 15.000 på en fest, men de ville hellere benytte dem på en 

lokalforening der passer til deres værdier. Derved at der kommet kontakt til os. 

- De vil gerne have deres navn repræsenteret i f.eks. Event eller klubaftener. 

- Der har været tale om fire sæt Lego mindstorms som vil benyttes til event, hvor DLX 

også er til stede. De viil også gerne have nogle billeder løbende, hvor deres donation 

er i brug. 

- Der er også tale om længere varigt samarbejde efterfølgende. 

- Lokaler  

- Vi skal stadig være opmærksomme på, at vores samarbejde med biblioteket kan 

afsluttes og vi vil få brug for andet sted at være til klubaftener og nyt sted at 

opbevare. 

- Ingeniørhøjskolen er ved at lave noget makerspace agtigt. Det kunne være en 

mulighed at tage kontakt til dem. 

- Heidi vil prøve at tage kontakt. 

- DLX møde 

 

3. Nyt fra kassereren og HB 

○ Kasseren havde tilgang til kontoen og alt så godt ud. 

○ HB vil helst ikke have “rige foreninger” der har en masse penge stående. Pengene fra 

børnene skal gå til børnene’s aktiviteter. 

○ Vi skal huske at holde de nye standarder i forhold til Corona i mente når vi på et 

tidspunkt starter op igen. 

○ Håbet er at der kan opstartes i August-September. I forhold til Corona. 

 

4. Nyt fra Herning 

○ Der er styr på banken nu. 

 

5. Nyt fra Brande 

○ Der er ikke sket det store. 

 



6. Corona situationen 

○ Kompensere medlemmerne med merchandise/t-shirts 

○ Aktiviteter 

■ Udendørs event? 

■ Sommerferieaktivitet (Hvem kommer? Hvem planlægger+) 

● D. 1 Juli. på Biblioteket. 

● Vi skal have kontaktet frivillige til at komme. 

○ GF 

■ Arbejdsdato 

● Gerne sammenkobles med event før. 

● Fredag d. 21 August er lagt op som mulighed. 

● Evt. på Snejbjerg Skole. 

■ Spisning? 

■ Kandidater? 

● Der har været snak med Bodil som stoppede på Biblioteket. 

● Der er et ønske om, at blive fuldtallige igen.  

● Kandidater modtages gerne. 

● Der skal bruges en anden suppleant.  

○ Næste sæson 

■ Tirsdagsholdets situation 

● John stopper som frivillig. 

● Gerne et møde m. de nuværende frivillige vedr. Ansvar for holdet. 

● Også gerne et møde i forhold til Mandagsholdet. 

■ Planlægning (online møder?) 

● Heidi og Henrik står for mandagshold møde. 

● Heidi og John står for Tirsdagshold møde. 

● Mulig middag med bestyrelsen og nye kandidater 

○ Muligvis uge 33 eller 34. 

○ D. 18 august. 

○ D. 21 august GF. 

■ Beskrivelser 

■ Mail til frivillige 

■ Kompensation for betaling 

● Caps til dem som har betalt. 

● Christoffer ser nærmere på tilbud. 

7. Frivillige 

 

8. Næste møde 

○ D. 22 Juni, 19.30 

 

9. Evt. 

 

10. Punkter til næste møde 

○ Sommerferie-aktivitet. 

○ Planlægning af ny sæson (frivillige, emner, info til medlemmer) 

○ Event og GF (indkaldelse og kandidater, vedtægtsændring) - evt. hvervning. 


