
Bestyrelsesmøde 14/1-2021, kl. 20:00 - 22:00, Online

Deltagere: Heidi, John, Bodil og Henrik.

1. Siden sidst

○ Online julehygge

○ Frivilligmøde med mandagsholdet.

○ John og Bodil har fået en intro til medlemssystemet af Morten fra CP.

2. Nyt fra ledelsen

3. Nyt fra kassereren og HB

Økonomien går fint, vi har ikke brugt hele vores budget for 2020.

Vi har brugt ca. 3300 kr. på Ultrabits

GF i CP-Denmark bliver online i 2021. Herning er klar til at at tilbyde lokaler til GF i 2022.

Dato: 28. Februar. John genopstiller til posten som kasserer i HB.

HB synes det er ok, hvis lokalforeningerne vælger at holde Corona lukket.

For at opretholde sammenholdet er der jævnligt frivilligmøder på Slack for frivillige i hele

landet.

4. Nyt fra Herning.

5. Nyt fra Brande.

6. Corona situationen/NY SÆSON

○ Status

■ Mandagsholdet

● Status: Frivillige: Per holder som frivillig.

○ Lokaler?

■ Tirsdagsholdet

● Status:

○ Frivillige

○ Lokaler?

○ Indhold(Microbits)

○ Medlemssystemet

■ Tekster

■ Invitationer

Vi skal sende mail til forældrene for at høre om der er interesse for online

aktiviteter.  De frivillige skal spørges, om de er interesserede. Måske kan vi få

en licens til Zoom fra CP-Denmark. Indhold kunne være microbits og

Piratskibet. Der skal være ét hold.

Heidi skriver til CP Viborg for at få deres erfaringer med onlineklubaftner.

John og Bodil laver tekster til mail til forældre og frivillige. Heidi sender ud.

John og Heidi aftaler, hvordan vi kan distribuere ultrabits til frivillige.

Tilbagemeldinger fra frivillige: Kenneth vil gerne være med til online

klubaftner.
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7. Aktiviteter - Foråret 2021

○ Frivilligeevent/planlægning?

○ Kick off?

○ Sæsonopstart?

○ Generalforsamling 19/3.

○ 5 års fødselsdag?

○ Frivillige forår?

○ Afslutning/Sommerevent?

○ Andre aktiviteter?

8. Div Udvalg:

○ Generalforsamling

○ Fødselsdag

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

■ Status - hvor langt er vi?

9. Næste møde

○ Hvor og hvornår?

28. Januar: Frivilligmøde 19.30-20.45. Bestyrelsesmøde 20.45-22

10. Evt.

11. Punkter til næste møde


