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1. Siden sidst

Coding pirates Herning har nogle udfordringer: For få børn og få frivillige. Vi vil gerne

tiltrække flere frivillige, børn og forældre.

Vi ønsker derfor at styrke vores markedsføring, få ny inspiration i  bestyrelsen, styrke

samarbejdet, lave aktiviteter for de frivillige samt afholde events rettet mod børn og

forældre. For at opnå disse ting, vil vi søge støtte hos Coding Pirates Denmark. Konkret vil vi

holde et onlinemøde med Kenn. Følgende datoer er i spil: 25. november kl. 20.00,

6.december kl. 19.30, 7. december kl. 19.30.

John har opgaven med at kontakte Kenn og aftale en dato, samt melde tilbage til resten af

bestyrelsen.

2. Nyt fra ledelsen

3. Nyt fra kassereren og HB:

Vi er blevet  spurt, om vi vil holde landsmøde i Herning den 5.-6-marts 2022. På grund af de

udfordringer, der er nævnt  under punkt 1, vil vil gerne vente med at afholde  landsmøde til

senere.

4. Nyt fra Herning

5. Nyt fra Brande.

6. Forretningsorden -UDSÆTTES TIL NÆSTE MØDE

○ Forretningsorden drøftes og vedtages

(https://docs.google.com/document/d/1-lrVgD585yt1ZlGukbuM66ML-BLLbfkA1JqjN

L90LRQ/edit?usp=sharing)

○ Hvordan underskrives konstitueringsaftalen og referatet fra gf

■ Sendes til kommunen sammen med vedtægter (conventus)

7. Efterårssæsonen - hvordan går det?

Punktet blev udsat til næste møde

8. Aktiviteter - Efteråret 2021

○ Frivillig events

○ Afslutnings event

○ Evt event Herning Centret

○ Andre aktiviteter.

Punktet blev udsat til næste møde

9. Kommunikation og samarbejde - UDSÆTTES TIL NÆSTE MØDE

○ Hvordan kommunikere vi med hinanden?

■ Platform (mail/slack/SMS/andet)

https://docs.google.com/document/d/1-lrVgD585yt1ZlGukbuM66ML-BLLbfkA1JqjNL90LRQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1-lrVgD585yt1ZlGukbuM66ML-BLLbfkA1JqjNL90LRQ/edit?usp=sharing
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■ Og hvornår bruger vi hvad?

○ samarbejde

■ Udvalg

■ Synliggørelse af opgaver

■ Gensidig Respekt

■ Deadlines

10. Div Udvalg: UDSÆTTES TIL NÆSTE MØDE

○ Generalforsamling

○ Markedsføring

○ Forsikring

11. Næste møde

○ Hvor og hvornår?

Næste møde bliver onlinemødet med Kenn.

12. Evt.

13. Punkter til næste møde

○ Hverning og markedsføring

○ Budget?

○ Forretningsorden

○ Kommunikation og Samarbejde

○ Forår 2022

○ Drejebog?


