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1. Siden sidst

○ Donation Thisted Forsikring.

Vi har modtaget  5000 kr. fra Thisted Forsikring. TF har sendt en mail med forslag til

markedsføring, hvor vi nævner deres donation.

○ Heidi - online møde ang brainstorm kurser

2. Nyt fra ledelsen .

Der er indkøbt Ultrabits til tirsdagsholdet efter ønske fra de frivillige

3. Nyt fra kassereren og HB

Økonomien for efterår 2020 kommer til at balancere.

HB holder en del ekstraordinære møder for tiden.

Frivilligprojektet afholdt 24.  okt. online explorer. Det forløb godt. Kenneth, Niels og John

deltog.

4. Nyt fra Herning

Et barn fra  tirsdagsholdet er udmeldt. Drengens mor mener, han er for ung.

5. Nyt fra Brande

Bestyrelsen  har foreslået Christoffer, at kontakte Ungdomsskolen i  Ikast/Brande  kommune

mhp samarbejde.

6. Corona situationen/Efterårssæsonen

○ Status

■ Mandagsholdet

● Status tilmeldinger og fremmødte

■ Tirsdagsholdet

● Status tilmeldinger og fremmødte

○ Medlemssystemet

■ John og Bodil vil gerne oplæres i medlemssystemet af sekretariatet i Odense.

■ Er der et indbygget problem i forhold til GDPR i medlemssystemet? Heidi og

Christoffer formulerer en forespørgsel til HB.

7. Aktiviteter

○ Julefrokost ????

Vi laver virtuel julehygge for de frivillige 11. december kl. 20-21.30. Hver frivillige må

købe for 100 kr mad/drikke, som refunderes af Coding Pirates Herning mod

aflevering af kvittering. Bodil og Heidi laver forslag til invitation, og John hjælper med

at sende ud.

○ Afslutning?

John snakker med Martin om afslutning på tirsdagsholdet. John kontakter

mandagsholdet vedr. deres afslutning.
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○ Andet?

8. Foråret 2021

○ Planlægning (hold, hvem, frivillige)

Vi skal have spurgt  de frivillige, om de vil fortsætte som frivillige i 2021.  De, der

deltager i julehyggen den 11. december kan spørges online, resten kontakter vi pr.

mail.

○ Tilmelding og medlemssystem.

John og Bodil har den.

○ Generalforsamling - dato

19. marts 2021 kl. 19. Der skal  indkaldes til GF senest fredag den 19. februar.

○ 5 års fødselsdag

CP Herning har fødselsdag den 31. maj. Kan vi invitere nogle af dem, der gennem

tiden har holdt oplæg, været frivillige m.v.? Fødselsdagen holdes ikke nødvendigvis

på dagen.

○ Frivillige forår?

Vi afventer udviklingen. Punktet  overføres til næste møde.

○ Andre aktiviteter?

Punktet overføres til næste møde.

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

○ Status - hvor langt er vi?

John arbejder på sagen.

10. Næste møde

○ Hvor og hvornår?

Tirsdag den 5. Januar kl. 20 online.

11. Evt.

12. Punkter til næste møde

○ Andre aktiviteter i 2021 (herunder evt frivillig forår)


