Frivillighedens Hus
Perlegade 50, 6400 Sønderborg
Bestyrelsesmøde den 14-08-2018 i Frivillighedens Hus
Fremmødte: Bente, Per, Elisabeth, Jytte, Lone, Ulla, Karsten, Edith og Anna Grethe.
Afbud: Flemming

Valg af dirigent: Edith.
Godkendelse af dagsordenen: Godkendt.
Godkendelse af referat den 12-06-2018: Godkendt.
Nyt fra formand: Hjertestater kursus: Der aftales inden kursusstart, om
eventuelt spise sammen, Jytte kontakter underviseren. Bente finder en pæn
gave.
Edith tilmeldte en deltager til kl. 11. Lone kontakter Johnny, Der har ferie, om
der er plads, vi ved jo ikke om der er kommet flere tilmeldinger til Johnny.
Handicap parkering flyttes, så det er tættere på Frivillighedens Hus. Der er
ikke blevet mulighed for at de foreninger, der har de følsomme samtaler, at få
parkeringskort. Men der arbejdes på sagen.
Nyt fra næstformand: Intet.
Nyt fra kommunen: Smørrebrødshuset er lukket, så her er 2 tomme pladser,
som tilhører huset. Vi ved endnu ikke om vi kan gøre brug af dem endnu. Det
skal tages om med teknisk forvaltning. Lone vil forsøge at finde ud af noget
mere om de to pladser.
Der er sat nye vinduer i, men rammerne mangler, det regner ned, og det er
især i køkkenet, det er slemt, Lone kontakter rette vedkommende.
Økonomi: Se omdelte regnskab: Vi ved på nuværende tidspunkt at
Knøsesgård mangler en. Lone foreslog vi lånte kommunens på prøve, her i
huset, for at afprøve om der er et behov. Det blev vedtaget at Projektor og
lærred skal købes til lokale 1,2,4 samt i forhal/Indgang. Projektor monteres i
loftet med stikudtag. Der skal købes teleslynge til forhal/indgang. Per har den
opgave. Hvis de er billige kan de eventuel købes ved den kommunale
indkøbsordning. Der blev vedtaget at der ikke skal købes et bookingsystem til
huset, vi skal bruge den kommunale, med et link til Frivillighedens hus med
kode. Per var bange for at der lå for meget arbejde i at vedligeholde systemet,
med opdateringer samt sikkerhed. Bestyrelsen vedtog, at på skærm til
booking, her skal i fremtiden vises, dagsordenen til bestyrelsesmøderne samt
de arrangementer bestyrelsen arrangerer. Dagsordenen lægges på bordene, i

Frivillighedens Hus
Perlegade 50, 6400 Sønderborg
papirform, en uge før i Frivillighedens Hus, samt på Facebook og kommunens
hjemmeside.
Der afholdes bestyrelsesmøde i september, Bente indkalder. På
dagsordenen er aktiviteter. Bookingsystem hos kommunen samt hjemmeside
til det Frivillige Hus.
Visionsmøde bliver 02-11-2018 kl. 15ᶾᵒ på Knøsesgård. Bente bestiller
lokaler samt fortæring.
Repræsentantskabsmødet: Bente og Per laver en drejebog og et oplæg med
en fast procedure, til årsberetningen. Alle kan bidrage med forslag.
Forventningsafstemning, det kan blive svært, for vi ved ikke hvem der ønsker
at komme i bestyrelsen, og om de bliver valgt ind.
Bordet rundt: Karsten syntes det var en skam, at man ikke kan komme ind
via køkkenet mere, når huset er låst. Karsten måtte banke på ruden for at
komme ind til mødet.
Kunne ikke ringe til Johnny, da han havde ferie. Lone tilbyder at lave en
mailliste, samt en telefonliste.
Bente takkede for et godt møde.
Referent Anna Grethe Macom Hansen

