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1. Siden sidst

○ Opstart online sæson 11 børn tilmeldt. Alle børn har fået Ultrabits.8 af drengene har

været minimum en sæson hos os, så niveauet er højt for nogle børns vedkommende.

Emil Støttrup er med som matros. Silas, Emil og en dreng fra Brande er kommet i en

gruppe sammen, hvor de kan arbejde med egne ideer. Vi bruger de forskellige rum til

at differentiere niveauet. Piratererne kan vise hinanden ting via platformen. Nogle af

dem har forældrene lige i nærheden. Vi arbejder med HTML, Ultrabits og Scratch.

Der er behov for ekstra udstyr til Ultrabits. Online projektet er en succes.

○ Generalforsamling CP-DK

○ Forårsboost foreningslivet. Bodil har sendt video fra boostet til bestyrelsens

medlemmer.

2. Nyt fra ledelsen

○ Heidi har fået tilbud fra forsikring. Tilbuddet dækker ansvarsforsikring samt

erhvervsforsikring og arbejdsskadeforsikring  fra Tryg forsikring. Noget forsikring er

lovpligtig. John tager kontakt til forsikringsselskabet og CP hovedforeningen.

3. Nyt fra kassereren og HB

4. Nyt fra Herning

5. Nyt fra Brande

6. Online sæson

○ Status

■ Antal pirater og frivillige

■ Hvordan går det?

○ Pressemeddelelse

7. Generalforsamlinger

○ CP-DK

■ Kort om  Heidi deltog. Foregik på Zoom, og det fungerede godt. Måske fordi

alle var med online.

■ Den nye bestyrelse. Antal kandidater svarede til pladser i bestyrelsen. Kim fra

Struer og Carsten fra Billund samt John Munk fra Herning er valgt ind.

Tillykke med valget John. :)

■ Kontingent-stigning. Fra efteråret skal kontingentet være 100 kr pr. barn pr.

sæson De frivilliges kontingent er stadig 75,- kr pr sæson. Kontingentet kan

sættes ned igen senere, når HBS økonomi er blevet bedre. Lokalforeninger

kan søge dispensation.

○ Generalforsamling i Herning
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■ Ny dato findes (online)

■ Udvalg nedsættes:

■ Udvalg:  John og Bodil.

● Heidi: kontakt til Christoffer, beretning, hjælper med indkaldelse

(herunder sender mail til medlemmer og frivillige) og div.

dokumenter til kommunen

■ Dokumenter fra sidste år til kommunen

■ Hvem er på valg?

■ Evt nye kandidater?

8. Aktiviteter - Foråret 2021 Frivilligeevent/planlægning?

○ 5 års fødselsdag?

○ Frivillige forår?

○ Afslutning/Sommerevent?

○ Andre aktiviteter?

9. Div Udvalg:

○ Generalforsamling

○ Markedsføring

○ Fødselsdag

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

■ Status - hvor langt er vi?

● Heidi har fået et tilbud fra TRYG

10. Næste møde

○ Hvor og hvornår?

11. Evt.

12. Punkter til næste møde


