
Bestyrelsesmøde 20/10-2020, kl. 20:00 - 22:00, Online 

 

1. Siden sidst 

 

2. Nyt fra ledelsen 

 

3. Nyt fra kassereren og HB 

 

4. Nyt fra Herning Måske mulighed for på sigt at låne nyoprettet teknologilokale på Bifrost. 

Jannik undersøger det nærmere, og melder tilbage til John.  

 

5. Nyt fra Brande Problemer med at få lokaler til events pga Corona situationen. 

 

6. Konstituering 

○ Konstitueringsdokument status/diskussion: 

■ Vedr. Kommunikation og markedsføring: 

● John undersøger om vi kan oprette en foreningsprofil på 

piratskibet.dk. Formålet er at få mulighed for at lægge børnenes 

opslag over på vores FB. 

7. Corona situationen 

○ Sæsonstart 

■ Mandagsholdet 

● Status tilmeldinger og fremmødte: 

● Niels har måttet ændre programmet på tre mandage, da han har 

haft holdet alene. Det har ikke været muligt at lave Blender og Unity 

som programsat. 

● Vi drøftede, hvordan vi kan afhjælpe situationen. Henrik vil gerne 

være vikar ved afbud fra frivillige, hvis han får besked. Kan dog ikke 

nu på mandag. Heidi prøver at finde ud af, om hun kan deltage fra 

kl. 17.10, hvis der kommer afbud. Hverken Henrik eller Heidi kender 

Unity og Blender. 

● John undersøger om nogen fra Coding Pirates kan hjælpe med noget 

online undervisning i Unity og Blender målrettet frivillige. 

 

■ Tirsdagsholdet 

● Status tilmeldinger og fremmødte: 

○ Da der er ti børn tilmeldt,  er der  behov for en frivillig mere. 

John spørger Carsten, om han vil være frivillig. 

● Drøftelse: Afbud og evt aflysninger. 

■ Heidi har indkøbt 2 sæt Scratch kort på dansk, der kan tages frem ved forfald 

af frivillige. 1 til hvert hold. 

■ Heidi og John udarbejder mail til forældre, hvor vi forbereder forældrene på, 

at vi må udskyde eller ændre programmet, hvis vi pga Corona restriktioner 

får sene afbud fra frivillige.  



■ Der er kun få frivillige, der kender til Unity og Blender, som mandagsholdet 

arbejder med. 

○ Ansøgning sendt til Thisted Forsikring - Danmarks Rygrad 2020 

 

8. Aktiviteter 

○ Explorer - online event Snejbjerg skole lørdag. 

○ Julefrokost ???? Kun for  frivillige. John undersøger om, vi kan få et lokale på 

Børglumvej 17 den 11/12 -20. Julefrokosten afhænger af Corona situationen. 

○ Afslutning? P.g.a. Corona laver vi afslutning på hvert hold for sig hhv. mandag den 7. 

og  tirsdag den 8. december  

○ Andet? 

 

9. Næste møde 

○ Hvor og hvornår? Torsdag den 19. november. Online møde.  

○ I mellemtiden følger vi op på frivilligsituationen om mandagen via Slack. 

○ Forsikring: https://frivillighed.dk/guides/forsikring-af-frivillige 

○  

 

10. Evt. 

 

11. Punkter til næste møde 
 

https://frivillighed.dk/guides/forsikring-af-frivillige

