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Referat

1. Siden sidst

2. Nyt fra ledelsen

3. Nyt fra kassereren og HB

4. Nyt fra Herning

5. Nyt fra Brande.

○ cpherning.dk fornyes?

Er fornyet

○ Kontakt til ham der står for Artiums makerspace

Christoffer har kontakt til Lisbet fra biblioteket. Kontaktperson til Makerspace hedder

Aksel Grønvald. Brande mangler flere frivillige for at komme i gang.

6. Konstituering

○ Bestyrelsen konstitueres (referat skrives og skal underskrives)

○ Konstitueringsdokument: Læses igennem inden næste møde hvor evt ændringer

drøftes.

7. Evaluering Generalforsamling og 5 års fødselsdag

Diskussion om vi skal opkræve kontingent eller aktivitetsgebyr -  tages op på et af de

kommende møder.

Vi manglede budget 2021, som skulle have været lavet i november 2020.

Vi skal lave budget for 2022 i november 2021.

Lidt lavt fremmøde.

God dag for dem, der mødte frem.

Teltet var fint, men vi kan godt bruge noget merchandise til teltet.

Der fremkom ideer til at lave event i Herning Centeret.

Vi har behov for at lave mere PR, så vi kan få flere medlemmer.

Deltagerne på klubaftner opfordres til at tage billeder og skrive en kort tekst og sende det til

Heidi. Heidi vil lægge det på FB.

Der var problemer med pengeskabet, men Heidi har sendt det til reparation hos Allan. Allan

har foræret CPHerning skabet.

8. Efterårs sæsonen - STATUS

○ Tilmeldinger? 3 pirater

○ frivillige?/forældre 2-4 frivillige

○ Besøg af mulig ny frivillig (engelsktalende)

9. Evaluering Baboon City

Lavt fremmøde men god dag
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10. Aktiviteter - Efteråret 2021

○ Frivillig events

○ Afslutnings event

○ Andre aktiviteter?

■ Evt efterårsferieaktivitet? Udsat

11. Div Udvalg:

○ Generalforsamling

○ Markedsføring

○ Forsikring

12. Næste møde

○ Hvor og hvornår? Online 14. Oktober kl. 20.15. Bodil kommer ca. 20.30.

13. Evt.

14. Punkter til næste møde

○ Konstitueringsdokument

○ Kommunikation


