Referat af Best.møde d.14.01.20.
Til stede: Melia, Medhhn, Erik, Lise, Nasrin, Ellen Margrethe og ut.
Dagsorden:
1) Mind Spring præsenteres. 2) Opsamling fra sidste møde. 3) Nytårskur og Gen.fors. 4) Køkkenarbejde. 5)
Kursus i konflikthåndtering. 6) Bruger- og frivilligundersøgelse. 7) Økonomi. 8) Facebook og hjemmeside 9)
Nyt fra de enkelte medlemmer af bestyrelsen.
Ad 1) Charlotte Sonne fra Mind Spring beskriver deres projekt. Vi er interesserede, men vil gerne læse
deres spørgeskema inden endelig tilmelding.
Ad 2) EM har undersøgt priser på industri- opvaskemaskiner. De koster typisk mellem 17-18000 til 34.000
alt efter størrelse.
Melias skema over kompetencer hos de enkelte frivillige er under udarbejdelse.
Melia udarbejder skrivelse til skoler ang.elevernes brug af Netværkshuset.
Ellen Margrethe kontakter Ingrid Jespersens skole ang. tilbud fra nogle elever mhp. at være frivillige.
Personfølsomme oplysninger skal slettes såvel fysisk som på pc.
Hjemmeside og facebook: Melis og Lise arbejder på at ajourføre begge.
Ad 3) Gerd er tovholder for Nytårskuren. Der startes kl.14:00 med foredrag af Kasper Morville. Spisning
ca.kl.15:00.
Gen.fors. Vi vil ikke oplæse stemmefordeling. Men de enkelte opstillede kan få oplyst stemmeantal. Fra
bestyrelse er Medhhn, Erik og Ellen Margrethe på valg. De ønsker alle at genopstille. Der skal alt i alt vælges
7 personer til bestyrelsen. 4 bestyrelsesmedlemmer og 3 suppleanter. Lise vil sørge for dirigent samt 2
referenter.
Ad 4 Ellen Margrethe og Nasrin vil tale med de implicerede ang.køkkenarbejdet.
Brødafhentning. Vi vil i en periode kun afhente brød og undgå kager og wienerbrød. Gerd kontakter
brødafhenterne om dette. Jørgen Rendsvig vil indlevere nogle stofposer fra DF, så vi undgår plastikposer.
Ad 5) Lise undersøger kursus om konflikthåndtering hos Center for Frivilligt arbejde.
Ad 6) Vi vil iværksætte begge undersøgelser. Erik sender resultat af gamle brugerus. til Lise
Ad 7) Erik melder, at vores økonomi fortsat er god, men vi mangler fortsat penge fra kommunen.
Ad 8) Lise og Melia arbejder på det.
Ad 9) Gerd arbejder videre med ideen om et foredrag til et kommende brugermøde ang.frivillighed.
Vi mangler at bruge nogle penge doneret af TrygFonden. Måske kan vi bruge dem på cykelhjelmen til
børnene. Dansk Flygtningehjælp har sendt et spørgeskema. Lise og Nasrin udfylder det.
Liste over håndværkere skal revideres. Gerd sørger for dette.
Næste bestyrelsesmøde i februar endnu ikke fastsat.

