Bestyrelsesmøde d. 4. November 2014
Hos Peter
Til stede: Rasmus, Ditte, Jonathan, Julie, Sune, Peter, Dominique(sekretær/referent)
Næste møde: 10. dec hos Ditte
Frivillighed
Der skal laves en frivillighedsstrategi , som skal præsenteres til møde med forbundet i februar og til nkk
generalforsamlingen 2015.
Information:








Folder/opslag som hænges op i hallen
Info om klubben – baseret på frivillighed. Planche med rollerne – billeder af bestyrelsen, udvalg
Hvem skal man kontakte for at få ting i gang?
Større kalender i lounge
Nyhedsmail, mailingliste-system til grebvask
Hjemmesiden kan integreres meget bedre i foreningens arbejde
Frivillighed skal på hjemmesiden, tegneserie (f.eks ”hvad er en grebvask?”)

Facebook vs. hjemmeside – hvor lægger folk mest mærke til det ?
Events skal slås op på hjemmeside og linkes til på facebook.
Frivilligheden kan organiseres i et udvalg, der kan stå for flere opgaver
 Julie og Peter kigger på det
 Der skal ikke være en stor opgave at passe frivilligheden.
 Hvad gør man når udvalgene ikke gør noget? Bedre opfølgning.
 Fast punkt til bestyrelsesmødet: Hvordan går det med udvalgene?
 Forskellige forslag med opgavelister, enkelte opgaver med ad hoc – liste/planche
 Kontaktinfo til frivillige – plus enkelt opslag på hjemmesiden der kan præcisere enkelt e opgaver.
Det er en god ide at samle udvalgenes rammer på hjemmesiden.
Hvad er forventningerne til udvalgene, arbejdsopgaver, kontaktpersoner etc.




Guide/vidensbank til udvalgene. Viden om hvad man kan og ikke kan gøre indenfor retningslinjer.
Peter vil forsøge at få overblik over frivilligheden og lave et samlet dokument.
Ditte og Sune vil gerne være involveret frivillighedsstrategi fra december.

Ruteudvalget sociale budget
Der bliver konkluderet at udvalg der får et socialt budget, selv kan vælge hvad de vil bruge det til.
Rutebygningsworkshop med Thibaut



Thibaut bygger til konkurrencen, og en workshop bagefter.
Jonathan får en lille bonus for at være engelsktolk.






Rasmus undersøger om man kan få støtte til rutebyggerworkshop
Rutebyggerudvalget får mulighed for gratis workshop som tak.
De resterende pladser skal deles ud til dem der er på niveau og ønsker at bygge i klubben. Kurset
bliver betalt af klubben, forpligtende betaling (100 kr.)
Jakob Kristensen vil gerne være tovholder på sagen, Rasmus kommunikerer med ham.

Julefrokost
Møde for en uge siden, 3 deltagere. Peter har meldt sig ud men er kontakt med dem der står for det. De er
gået væk fra at afholde det i vores lokaler. Osramhuset overvejes. De er på sagen.
Update angående nye vægmoduler fra abekatten
Rasmus mangler afgørelse på om det bliver i uge 47. Skal der laves en rabat-/gæsteordning med en anden
klub? Jonathan taler med Kasper fra CB om rabatordninger.
Update ang. Bloc Master
Det kører!
Fremtidige konkurrencer
Udsat til næste gang. Der skal kun være to store konkurrencer om året.
Interesse for bloc-comp, efterår 2016.
Eventuelt


Rengøring: et firma har givet tilbud, forestiller os fortsat 2-3 gange om ugen, Fortsat problem med
kalk i luften. Der er en der kigger på ventilationssystem til klubben. Sune kan måske etablere
kontakt med hende.



Repræsentantskabsmødet: Rasmus præsenterer: Repræsentanter fra alle klubber, vedtægter, valg
til forbundets bestyrelse. Forslag til markant vedtægtsændring: stigning i medlemskab + øget antal
stemmer til større klubber



Sten kigger på lydanlæg, det kører meget godt.



Adgang til netbanken – kasserer, formand og sekretær

