
Bestyrelsesmøde 19/8-2021, kl. 20:00 - 22:00, Online

1. Siden sidst

Telt og klodser modtaget af Heidi

2. Nyt fra ledelsen

3. Nyt fra kassereren og HB

Louise er ansat som fundraiser

4. Nyt fra Herning

5. Nyt fra Brande.

○ cpherning.dk fornyes? Domænet fornys for ca. 50 kr

○ Kontakt til ham der står for Artiums makerspace.

Christoffer har fået kontakt. Heidi foreslår inspirationstur til Ringkøbing Skjern

kommunes makerspace.

6. Generalforsamling og 5 års fødselsdag

○ GF:

■ Invitation tidligere frivillige?

Da tiden er knap, nøjes vi med et opslag i FB gruppen for frivillige.

■ Vedtægter klar til oplægning? Ja.

■ Styr på kandidater?

● Intern revisor? John tager kontakt til Jannik Mikkelsen

■ Beretning; Følger kalenderåret 2020.  Heidi laver en mappe, som vi kan

skrive stikord i.

○ Event

■ Tidsplan

Vi mødes 15.45.

● Opstilling

○ Telt 15.45

● Event

● Nedtagning. Foregår mellem event og GF.

■ Aktiviteter?

■ Presse? Heidi og Bodil kigger på det. John afleverer den til HF

■ Markedsføring?

■ Forplejning? Pizza henter vi i Snejbjerg mellem event og GF.

John står for drikkevarer

● Kagemand til 20 fra Skolegades bager

Bodil bestiller og henter kagemand og chips.

7. Aktiviteter - Efteråret 2021

○ Baboon City tur med online holdet

■ Har vi styr på dato for denne tur? Er det stadig 11/9?  Ja. John og frivillige

afvikler besøget. Evt. kan nogle forældre deltage.
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○ Sæson start Mandag  . Mandagshold. Makerspace på biblioteket. John undersøger

om vi stadig kun må være 10. Planen er at starte mandag den 6. September, hvis det

kan nås.

○ Frivillig events

○ Afslutnings event

○ Andre aktiviteter?

8. Efterårs sæsonen

○ Hvilke frivillige har vi?

■ Skal der findes flere

○ Ugedage? Mandage på biblioteket.

○ Temaer?

○ Info til medlemmer (før sommerferien)

○ Tilmeldinger

9. Evaluering sommerferie event?

5 børn deltog. De blev inviteret til event og GF. Erfaring: Vi kan godt bruge længere tid på

robotter.

- Skal vi evt have noget i efterårsferien også?

10. Div Udvalg:

○ Generalforsamling

○ Markedsføring

○ Forsikring

11. Næste møde

○ Hvor og hvornår? Fredag efter gf tager vi en hurtig snak og aftaler efterfølgende en

ny dato.

12. Evt:

Brug mail sammen med Slack, for at sikre at kommunikationen går igennem

13. Punkter til næste møde

○ Konstituering

○ Intern kommunikation


