Bestyrelsesmøde 03-02-2016
1.
1.
2.
3.
4.

Hvem deltager
Bent Nielsen
Mads Pedersen
Katharina Stendys Hammer
Maj-Britt Sørensen

2.

Generalforsamling

1.
Vi skal have fat i vores revisor, og aftalt en dato for at regnskabet skal gennemgås og
underskrives. (revisor aftalt efterfølgende kommer den 23. februar og godkender regnskabet)
2.
Vi skal have undersøgt om vores revisor ønsker at fortsætte
3.
Vi skal have lave en dagsorden (dagsorden er lavet og sendt ud på facebook og hjemmeside)
4.
Der skal undersøges hvilke midler vi har søgt gennem landsforeningen
5.
Der er mulige suppleanter i baglandet Anni F. Bruusgaard fra Thisted
6.
Maj-Britt sørger for, at købe småkager
7.
Maj-Britt undersøger om Lisbeth og Mette ønsker genvalg
8.
Maj-Britt leder efter en dirigent (har spurgt to og afventer svar)
9.
Sæt kommende tiltag (også evt. pigecafe) i formandsberetningen
2.1 Hvem er på valg
1.
Peter K. Nielsen (ønsker genvalg)
2.
Bent Nielsen (ønsker genvalg)
3.
Kristine Agerbo (ønsker ikke genvalg)
4.
Lisbeth Raunborg (ønsker genvalg og gerne ind i bestyrelsen)
5.
Mette Mortensen (ønsker genvalg)

1.
Definition af foreningen og dens virke
1.
Dette udskydes til efter generalforsamling, så den nye bestyrelse kan være med til, at sætte
rammerne for, hvad der skal ske med foreningen.
2.
1.
2.

Foredrag v. Sofie Saunte Mortensen
Maj-Britt sørger for, at hente Sofie
Der skal udarbejdes nogle stikord i fht. Fokus under foredraget

3.
Forslag temadag/konference beskæftigelse
1.
Der skal laves en ”Mini” konference, med fokus på mestring af eget liv – uddannelse,
beskæftigelse mm.
2.
Vi kan igangsætte det præliminære fodarbejde, der skal undersøges hvilke tilbud der er, i de
forskellige kommuner.
4.
1.
2.
3.
4.

Netværkscafe Piger
Der skal undersøges, hvorvidt der er en reel interesse.
Kombineret med forældre”Cafe” - forældre skal have mulighed for at deltage.
Det er med udgangspunkt i kreativitet, gåtur og pizza
Vi nedsætter en ”task force” af unge piger, der kan komme med indover, i fht. At definere

hvilket indhold, der kunne have interesse.
5.
Tidsramme f.eks. 11-15 , Gåtur – Spisning – Kreativ hygge.
6.
Der skal laves en ”Projekt” formulering, som kan lægges på facebook og hjemmesiden.
5.
1.

Foredrag om sorg/sorgprocesser
Det taler vi om på kommende møder

6.
Status hjemmeside
1.
Katharina har indhentet tilbud fra Salling Support, dette gennemgår Bent og efterfølgende
skal vi have tilpasset tilbuddet og evt. have overført hjemmesiden til nye ”lokaler”.
2.
Billeder skal sendes separat, når der bliver indsendt materiale til hjemmesiden.
7.
Økonomi
1.
Der er overskud på kontoen og økonomien ser fin ud pt.
2.
Hvis der er nogen der har nogle hængepartier mht. økonomi, kørselsgodtgørelse og lign. for
2015, så skal der rettes henvendelse til kasser Mads Pedersen, senest i udgangen af uge 6.
8.
Nyt fra medlemmer
1.
Katharina er blevet næstformand i skolebestyrelsen.
2.
Der har været en del skrivelser omkring Krabbeshus og de besparelser der er i spil
3.
Der er store besparelser på STU i Viborg og vi har tilbudt, at gå ind i det, såfremt de ønsker
det. Det er sat på stand by lige nu, men de kontakter os hvis der bliver behov for det.
4.
Mads ønsker at fortsætte som kasser det næste års tid, men har svært ved at få enderne til
at mødes, hvorfor vi skal have fundet en ny, som kan tage over. Vi kan evt. lave et ”Stillingsopslag”
på facebook.
9.
1.

Eventuelt
Der er intet aktuelt

10.
1.

Nye mødedatoer planlægges 6 mdr frem
Dette aftales når den nye bestyrelse er konstitueret

