Beslutningsreferat af bestyrelsesmødet, torsdag, den 27. april 2017 kl. 18.00 - 21.30.
Huset, Østergade 2, Vejen
Afbud til Benjamin senest 27. april kl. 12 på benjamin@nissen-germansen.dk
eller tlf. 20 14 57 88
Marianne er indbudt som ekstern rådgiver til punkt 6 og 7
1. Godkendelse af dagsorden:
Dagsorden godkendt.
2. Godkendelse af referat:
Referatet fra sidst godkendt.
3. Orientering fra landsforeningen og andre:
A. HB mødet, den 8/4
Susanne deltog ved sidste HB møde og orienterede om de ændringer der var
sket. Bl.a. at vi nu skal slå alle vore referater fra generalforsamlinger og
bestyrelsesmøder op på nettet. Ikke en ændring vores kreds stemte ja til, men
vi går selvfølgelig med. To andre kredse stemte blankt, resten stemte ja. Der
udover var der et ja fra hele foreningens side til spørgsmålet om
Børneattester. Disse skal indhentes når foreningen bruger frivillige/ansatte:
B. * vil få direkte kontakt til børn under 15 år,
* færdes fast blandt børn og unge under 15 år, og har mulighed for direkte
kontakt med dem.
Desuden blev informationsarrangementerne diskuteret. Vores kreds hjælper
gerne med at finde lokaler, byde velkommen og stå for kaffebordet. Resten
tager Hovedkontoret sig af.
C. DH
4. Afholdte arrangementer siden sidst:
Ingen, ud over netværkscafe den 5/4
5. Kommende arrangementer:
Tænk gerne nye ideer og tiltag for sommeren og det tidlige efterår
- evt. ting til aktivitetsfolderen?
A. Åbent hus og infomøder:
a. Foreningernes Dag: Lørdag d. 2. september kl. 10-15, Arr. Esbjerg
City Forening ?????
Den hænger lidt, det foregår i Kongensgade.
b. Sundhedsmesse: Lørdag d. 7. oktober. Arr. Sædding Centret
Her deltager kredsen, gerne et rum til børn, så vi kan få noget i
”børnehøjde”
B. Sommerspil - Midt om natten. 29. juni til 15. juli 2017
"Bagel, bajer og billet til Midt om natten". Pris kr. 200. Der bestilles 15
billetter.
Vi bestiller i stedet 15 billetter. Tilmelding til Susanne. Per Vad opdaters
C. Music4free - Esbjerg festuge, Fredag, den 18/8 201
Vi vil gerne med igen.
D. Madlavningskursus - efterår 2017 - forår 2018. "Skønne singleretter" – Vi
fremlægger udkastet og Brian Kronborg fra AOF kontaktes

Planlægges i lokaler på Rørkær- eller Danmarksgadeskolen, tæt på off
transport. Her tænker vi 1 gang om måneden fra kl. 18-21 til 200 kr. + forbrug
eller 50 kr. pr. gang. underviser, Brian Kronborg kontaktes
E. Weekend ophold 9 - 11 marts 2018 (deadline bladet 26/10)
Der skal søges tilbud.
6. Netværkscafeen:
Grillarrangementer (når vejret indbyder til det).
Vindrosen Esbjerg og/eller Dalgårdsvej i Vejen (ønske fra medlem)
Vi har hørt ønsket, men der medhører et rigtigt køkken til grillaftener. I stedet for
Vejen undersøges Brørup pga. køkkenfaciliteterne.
Anne Grethe Mandsberg fra Kolding, må gerne deltage i vores Netværk. Vi kan kun
opfordre kreds Syd til at lave andre aktiviteter, end for børnefamilier.
7. Ansøgning af puljer og fonde:
§ 18-midler og ikke-landsdækkende fonde
De store, landsdækkende må ikke røres, dem tager HB sig af. Vi kan søge dem i
lokalområdet. FrøsHerred, Vorbasse-Hejnsvig sparekasse. Prøve at gå på Legat.dk
og finde muligheder og søge hos Kommunerne. Vi kigger på det. Obs for div.
deadlines. Efteråret søges til drift, mødelokaler, aftenskole. Foråret søges der til
arrangementer.
8. Mellemværende med Told & Skat:
Lars opretterlog-in til Virk.dk. Formalia vedr. CWR oplysningerne rettet
9. Økonomi:
Vi har skiftet bank.Penge og papirer er endelig flyttet.
10. Aktivitet i Kolding området:
Alle vore nuværende aktiviteter i Kolding overgår til Kreds Syd. Skal dog ikke
forstås sådan, at vores kreds ikke kan tage til Kolding for at afholde nogle aktiviteter
igen.
11. Fremtidig samarbejde med andre kredse:
Vi ser de bedste muligheder for konstruktivt samarbejde med kreds Syd og kreds
Fyn, og der hvor infra-strukturen tillader det og er åben for det. Alle er velkomne.
12. Eventuelt:
Nye ideer, Rundvisning på Efb stadion, bag om kulisserne
13. Næste møde: Mødested, forplejning.
Vindrosen 24/5 kl.18 Benjamin tager med 

