
Referat af bestyrelsesmøde med aktivitetsledere 11/8-21

Afbud: Anette, Marianne og Karen

1. Formanden. Orientering ved Jesper.
Der undersøges muligheder for at få en bank, hvor der ikke betales negativ rente.
Hovedkontoret arbejder på sagen for alle afdelinger i hele landet. 4 andre afdelinger er
interesseret i at lave et internationalt samarbejde med os. Ny aktivitet: “Tabu-retten” er
startet i Røde Kors huset. Lederen inviteres med til næste bestyrelsesmøde. Vågetjenesten
mangler stadig en ny aktivitetsleder. Behovet for vågehjælp er dog imødekommet alligevel.
Sprogcaféen mangler også ny aktivitetsleder. Der er afholdt møde før ferien med Marianne
og gruppen med henblik på at finde en ny leder. Der er aftalt nyt møde igen d.23/8.
Sprogcaféen skal måske nytænkes, da brugernes behov har ændret sig. Damerne har
stadig et stort behov for at lære sprog og få hjælp til lektier, mens mændene er bedre
integreret.

2. Generalforsamling og frivillig-fest: Da der er for mange fraværende fra
bestyrelsen og ledere på den valgte dato, har vi valgt en ny dato d.15/10. En
alternativ dato er d.8/10. Jesper undersøger mht forsamlingshuset. Tine undersøger
mulighed for musik.

3. Status over aktiviteterne: Inge-Lise beder lederne sende overslag over kommende
års budget.

Samværdighed: Har opretholdt kontakten til brugerne på trods af corona. En stabil gruppe
frivillige.
Familienetværk: Aktiviteten har været corona-nedlukket, da mange af de frivillige har været
i risikogruppe og pga forsamlingsforbud.
Lektiecafé: Aktiviteten er i gang igen. 27 børn er tilmeldt lektiecafeén og der er 11 frivillige.
Der har været afholdt møde på skolen d.3.aug og der startes op d. 6.sept.
Landsindsamling: Søndag d.3/10. Lisbeth er ved at forberede indsamlingen.
Julehjælpen: Der er penge overført fra sidste år.
Huset: Steen har fældet nogle buske og træer rundt om huset. Vi vil gerne tilbage til
standardopstilling i lokalet. Husk at stille bordene op efter “standard” efter brug. Taget er
sårbart og der arbejdes videre med en plan for taget. Kloakeringen er afsluttet.
Butikken: Alle frivillige er tilbage samt to nye. Der arbejdes på et håndarbejdshjørne med
garn og stof. Ulla har været til møde med de fynske butiksledere. Der er meget brug for et
nyt kasseapparat, da der sker for mange fejl. Jesper og Ulla undersøger mulighederne og
kommer med et forslag til bestyrelsen.
Annette og Ulla arbejder sammen om PR på efterskolen.
Besøgstjeneste: Der er lagt en film på vores hjemmeside om besøgstjenesten.

Der er enighed om, at der er et behov for at aktivitetslederne er med til bestyrelsesmøderne.

4. Økonomi ved Inge-Lise. Mange aktiviteter har penge i overskud pga nedlukning. Så
der er gode muligheder for aktiviteter i den kommende periode. Alle ledere har
modtaget regnskab fra Inge-Lise. På vores driftkonto står der 82.000. Alt ser
fornuftigt ud. Opsparing til vedligeholdelse er uberørt.

5. Næste møde torsdag d.16/9 kl.19.00.



6. Evt.: Intet

Referent: Tine


