Referat Betyrelsesmøde 11 – 12 – 2018

Fraværende Per Plambeck
Budget 2019
1. Valg af dirigent: Jytte
2. Godkendelse af dagsorden: godkendt.
3. Godkendelse af referat: ok
4. Nyt fra formanden: Fundraising: ikke så godt som forvenet fra Center for friviligt arbejde
Johnny rejser til Kbh. og snakker med en anden konsulentvirksomhed ”Ingefær”
Julehyggemødet: Godt møde selv om man måtte stå op- Arbejder på at få mikrofonen til at virke.
Måske en mobil scene . Kan lejes – Vender vi tilbage til.
Spise sammen.En succs vi gerne vil prøve igen..Bente vil gerne have 2 mobile mikrofoner som kan
bruges også i køkkenet.
Hvis vi skal have de unge med skal det være på et andet tidspunkt.
Vi skal vende tilbage.
5. Budget 2019 Bente foreslår et budgetudvalg. Et særskilt møde om budgettet Jan. eller
Febr.
Årshjulet skal laves i efteråret
5a Regnskab: Ulla har forsøgt at få et ekstra hævekort til at ligge i huset,det ville gøre det hele
nemmere,men det er næsten umuligt.Ulla . Johnny og Lone undersøger ang. købekort.
Satspuljen forsøget ændre til indkøb af andre ting
6. Årsberetning: Input sendes til Bente senest 31.12.2018. Mundtlig beretning skal lægge
op til det fremtidige arbejde Skriftlig beretning bliver interessant mundtlig de tørre tal
Johnny og Lone laver billedreportage om samtlige arr. +de tørre tal om Huset.
7. ?
8. På valg: Ulla -Jytte (1år) Elisabeth. Flemming og Per genopstiller ikke.
Johnny anbefaler at bestyrelsen skriver en side om hvad vi har lavet og hvad vi ønsker at fortsætte
med. Bente -Johnny og Lone kommer med et oplæg og sender ud til samtlige foreninger engang i
jan. sammen med et værdigrundlag.
9. Husstandsomdeling af frivilligguide. Ligger i dag på samtlige biblioteker -Læge og
sundhedshuse.
10. Inventar til Huset. Industriopaskemaskinen er taget af bordet. Borde og
stole+transportvogn til at flytte stole.
11. Evaluering af visionsmødet:
Bestyrelsen har vedtaget Vision og missioner for bestyrelsens arbejde:
Vision og MissionFH 2.11.2018.pdf

Bestyrelsen har endvidere besluttet, at bestyrelsesmedlemmerne skal være loyale overfor
de beslutninger, der træffes på bestyrelsesmøderne.
Værdisæt: Være velforberedt til møderne.
12. E.V.T. Næste møde tirsdag 8 januar 2019

Edith Nielsen

