Referat
Bestyrelsesmøde mandag den 28. januar
Kl. 15.00 – 17.00

Fraværende:
1. Godkendelse af dagsorden

2. Godkendelse af referat fra d. 3.

Godkendt.
Godkendt

dec. – tidl. udsendt.
3. Siden sidst - ved Anni

Vi sluttede 2018 af med julehygge d. 19.12
Man+tirs+ons inden jul var meget stille.
Der er lavet aftale med J. P. Kusk vedr.
snerydning og saltning – 75,- pr. gang,
weekend og helligdage.
Vi har fået 25.000 fra Bornerup Fonden til
brug i HK.
De 25.000 skal f.eks. bruges på nye tiltag i
HK, købe timer til undervisning i forskellige
aktiviteter, foredrag og udflugter.
Vi har fået 10.000 fra Frimurer Logen.
De 2 første torsdage kom der ingen i
cafeen.
Der er 2 der er faldet i kloakristen udenfor
indgangen. Kommunen er orienteret og
kommer og ordner det. Er man skadet, skal
eget forsikringsselskab kontaktes og de
tager kontakt til kommunen.
Der er gang i grupperne for tiden og mange
ønsker enesamtaler.
Der må ikke være mere end 49 personer i
lokale A, vi skal være opmærksomme på at
branddørene bliver lukket med det samme,
hvis der er det mindste tegn på brand.
Der er kun en nødudgang fra A, det er
vindue ud til gangen. Alt efter hvor branden
er opstået, kan det være at alle skal ud den
vej. De anbefaler at vi anskaffer et
brandtæppe. Der står en gammel
brandslukker i gangen mellem toiletdørene.
Den er ok, men vi skal være obs på den
altid er fyldt op med vand.
Til næste husmøde orienterer jeg de
frivillige.
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Erik:
Center for Frivilligt Socialt arbejde
-

Fokus på bestyrelsers sammensætning
Evt. kursus for bestyrelsen.

PUF
Skemaer ud i januar
Grundfinansiering
-frist d. 08.02
Årsmøde d. 08.03 – Erik og Anni deltager.
Frise
Nyt logo, nye kriterier for tildeling, obs på
vedtægter.
Anni bestiller visitkort til Anni.

4. Økonomi/bilag

5 Målsætninger/bilag

Ellen:
Invitation til dialogmøde for væresteder
(kommunale og frivillige) d. 31.01.19
Erik
Ikke det endelige regnskab.
Det viser et overskud.
Revisionen er tilfreds.
Punkt til næste bestyrelsesmøde d. 26.02
Revision af budget 2019
Anni:
Målsætninger – se bilag

6. Lokaleudlån – revideres/bilag
Lukkedage
Max. antal personer
”større sammenkomster”

Erik:
Der er brug for at se på udlån af lokaler, da
der har været et tilfælde med et møde med
deltagelse af 60 personer.
Som udgangspunkt er der lukket mellem jul
og nytår og på lukkedage og 2 uger i
sommerferien.
Ved evt. problem herved kontakt Anni på
tlf.
Erik og Anni kommer med revideret udgave
til næste bestyrelsesmøde.

7. Torsdags caféen.
Nada/bilag
Walk and talk
Evt. fondsfinansiering (Velliv)

Erik og Anni kommer med forslag til
program til torsdagsgruppen.
Anni starter op med NADA i
torsdagsgruppen.

8. Undersøgelse – foreningscafé

Anni:
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status.

9. Vedtægterne/bilag.
10. Generalforsamlingen 9. april
Forslag
Valg
11. Evt.

Resultat på undersøgelsen:
81 besvarelser – bedst onsdag eller torsdag
kl. 15.00
Punktet tages op på næste
bestyrelsesmøde.
Foreningscafe onsdag kl. 15.00 med
indhold.
En enkelt ændring til vedtægterne.
Se bilag.
3 bestyrelsesmedlemmer er på valg og de
stiller op igen.
Anna:
Klovnen Lullu vil gerne optræde til vort
jubilæum.
HP forsøger at få Villy Søvndal med til
jubilæum.

Dagsorden og bilag vil ligge klar til møderne

Referat ved Anders
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