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● Siden sidst

○ Afslutning af onlinehold.

● Nyt fra ledelsen

○ Heidi har deltaget i et par frivilligmøder. Diskussion om kommunikationskanaler og

evt. hvervning af nye medlemmer og frivillige. Se næste Piratnyt for eventuelle

beslutninger.

○ Vi har modtaget 5000 kr. til en pavillion.

● Nyt fra kassereren og HB

○ Tilskud Herning Kommune? Aktivitetsliste og  regnskab skal lægges op på Conventus

for at vi kan få tilskud. John og Heidi kigger på det.

○ Besøg sekretariatet og holde møde der?. Lokalforeningerne får mulighed for en tur

til Odense. Desuden arbejder man med fundraising.

○ Nyt om forsikring fra sekretariatet. Se Piratnyt.

● Nyt fra Herning

○ Regning på NemID.

● Nyt fra Brande.

○ Henvendelse fra Lisbeth, Brande Bibliotek, som planlægger Makerspace på den nye

skole/folkebibliotek og gerne vil inddrage Coding Pirates.

● Evt evaluering Online sæson

○ 11 tilmeldte og betalende  børn. Da DK begyndte at åbne faldt nogen fra og til sidst

var der kun 3 tilbage. Vi skylder en tur i Baboon City . Tror kvaliteten var OK, og

frafaldet skyldtes genåbningen.

○ De frivillige ville gerne have haft en med fra bestyrelsen hver gang - som opbakning.

○ Vi kan godt beholde online muligheden efter behov.

● Vigtige datoer:

○ Generalforsamlinger

■ Ny dato findes (online)

27/8 16.30 blev foreslået til GF Evt. supplerer vi med fødselsdag, event,

hvervning af medlemmer m.v. samme dag. John undersøger om Snejbjerg

skole er ledig.

Biblioteket skal kontaktes for at høre, om vi stadig kan være der. Hvis vi kun

har frivillige til et hold, skal det så være i Snejbjerg? Målet er et hold. John

sender mails til nogle af de tidligere frivillige samt til matroser, for at høre,

om de er interesserede i at være frivillige i næste sæson.

■ Vi fastholder, at Herning afholder GF for Coding Pirates Denmark i 2022.

■ Dokumenter fra sidste år til kommunen.

■ Hvem er på valg? Heidi, Christoffer og Daniel.

■ Evt nye kandidater?
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■ Mail til forældre: Vi regner med, at der bliver en sæson i efteråret 2021.

Baboon City dato holder ikke. Dato for GF. Heidi, John og Bodil kigger på det

via et fælles dokument, som Heidi John  opretter.

■
○ Aktiviteter - Efteråret  2021

■ 5 års fødselsdag?

■ Baboon City tur med online holdet

■ Sæson start:  Vi forventer at starte uge 37

■ Frivillig events?

■ Afslutnings event? Julefrokost?

■ Andre aktiviteter?

● Efterårs sæsonen

○ Hvilke frivillige har vi?

■ Skal der findes flere

○ Ugedage?

○ Temaer?

○ Info til medlemmer (før sommerferien)

○ Tilmeldinger

● Div Udvalg:

○ Generalforsamling

■ Bodil og John er i GF udvalg og laver indkaldelse m.v.

○ Markedsføring:

■ Daniel og Heidi. Vi kan bruge videoer m.v. fra CP Denmark

○ Fødselsdag - holdes samtidigt med GF

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

■ Gennemlæs papirer fra sekretariat inden næste møde, hvor vi drøfter det.

● Næste møde

○ Hvor og hvornår?

Første fysiske bestyrelsesmøde bliver 9. august  17.30 evt. på Karma. Evt. lokale hos

John - med mad.

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

■ Gennemlæs papirer fra sekretariat inden næste møde, hvor vi drøfter det.

● Evt.

● Punkter til næste møde


