Bestyrelsesmøde, mandag, den 31. juli 2017 kl. 18.00 - 21.30.
Vindrosen, Exnersgade 4, 2. sal, 6700 Esbjerg

Afbud til Lars senest 31. juli kl. 12 på Frich@bbsyd.dk
eller tlf. 28 90 19 90
Deltagere:
Evt. afbud:
1. Godkendelse af dagsorden: Dagsorden godkendt.
2. Godkendelse af referat: Referatet fra maj godkendt, sendes til Per Vad.
3. Orientering fra landsforeningen og andre:
A. Skabelon til dagsorden fremlægges. Skabelon fremlagt. Enighed om at vi er
tilfredse med vores egen og bruger den.
B. FU har foreslået at landsarrangementer støttes af ovenfra. Arrangementerne
fordeles så også herfra mht. f.eks. tid på året, sammenfald i planlægning
osv.
4. Afholdte arrangementer:
A. Sommerspil: En stor succes i år, både nye og ”gamle” medlemmer med.
Godt tilrettelagt med spisningen, nemt og overskueligt. Vi manglede kaffen,
heldigvis havde en deltager Jette Steiner, tænkt på dette. Stor tak til hende.
Vi satser igen på 15 billetter til næste år hvor Chaplin opsættes.
B.
5. Kommende arrangementer:
A. Music4free - Esbjerg festuge, Fredag, den 18/8 2017 ??? Benjamin
Program: Kl 18 DJ, Kl 19: Jeppe Loftager, Salazar, Albert Dyrlund. kl 19.50:
Surprise, Kl 20.35: Hjalmer, Kl 21.20: Shaka Loveless, Kl 22.15 Joe Moe

Carina overtager projektet, prøver at få det i gang med fællesspisning. Det
slås op på Fb.
B. Opstartsmøde - Hjernen i fokus i Sydvestjylland 2018:
23. august 17 - 19 Vindrosen, Esbjerg - tilmelding 15.8.
Afholdes uge 11 2018.
Bestyrelsen deltager med 2
C. Vejledningsmøde om §18 ansøgning:
torsdag, den 24. 8. 19 - 21. Vindrosen Esbjerg
Sidste tilmelding 21. august. Lars er foreløbig tilmeldt. Andre interesserede?
Bestyrelsen deltager med 2.
D. Sundhedsmesse: Lørdag d. 7. oktober kl.10 - 13. Arr. Sædding Centret
Sidste tilmelding: 28. august.
Vi gør som sidste år, annonceres i Netværk. Sundhedsmesse tages op
på næste møde.
E. Blue Water Arena - backstage (Carina har fundet nogle oplysninger).
Fællesspisning?
Da Efb er rykket ned er rundvisningerne på stadion nedprioteret, klubben
har haft andet at tænke på. Vi rykker arrangementet til bedre tider.
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F. Madlavningskursus - efterår 2017 - forår 2018. "Skønne singleretter - nemt
og bekvemt" - kontaktperson ved AOF: Brian Kronborg
19/9, 24/10, 21/11, 16/1, 20/2, 20/3. Alle gange fra 18-20.30 på
Danmarksgades Skole. Underviser er Frank Løkkegaard.
Pga. manglende tilmelding kan vi ikke stille et helt hold. Vi laver holdet om
for alle, prøver at kontakte mulige deltagere inden onsdag, for at stille hold.
Marianne kontaktes for at rette Fb-siden f.eks.med: Du behøver ikke være
skøn, dejlig eller single for at være med. Køre efter først-til-mølle-princippet.
G. Julebowling: 19. november kl. 15. Brørup Bowlingcenter
Koncept? Pris? Reservation? Tovholder?
Samme koncept som sidst. Søgården i Brørup kl. 15 til bowling, gløgg og
æbleskiver. Slås op i aktivitetsfolder, deadline 4/8. Præmier og deadline for
tilmelding snakkes næste møde.
H. Weekend i Vejle: 9 - 11 marts 2018 (deadline bladet 26/10) har Benjamin
nyt?
Intet nyt, weekend udsættes.

6. Netværkscafeen:
Epilles Pølsegilde?
2/8 kl. 18
Grillarrangementer i Brørup? (Benjamin undersøger muligheder)
Vi tager muligheden op til næste år.
Spisehuset i Tjæreborg? (Richardts bror, Henning er indehaver)
Lars arrangerer, kontakter Richardt og Henning om et arrangement 6/9
7. PR strategi?
- 4. august - deadline kredsstof
Notits om madlavning, julebowling og netværksmøder
- Mulighed for øget kontakt til foreningens medlemmer? Hvem er foreningens
medlemmer og hvad kan vi hjælpe dem med?
- Segmentering (børn voksne, forældre, problemstillinger) kontoret?/spørgeskema?
Vi laver en tilfredshedsundersøgelse blandt vore medlemmer, spørger om der er
noget de mangler feks aktiviteter i foreningen. Susanne har formuleret brev og
skema til medlemmer, som sendes ud, og der kan besvares via mail til samme
person. Vi vil herefter tage svarene og evaluere dem, se hvad vi kan gøre bedre.
- Annette fra JV - Ringer igen ang. forventninger til fremtidig brug af JV.
Vi bruger faktisk kun JV til opslag om generalforsamlingen, da det er megadyrt. En
snak med Anette fra JV om at de skriver en artikel fra Netværk eller lign vil være ok,
da det er gratis reklame for vores forening.
8. Kalenderen:
Generalforsamling bliver 27/2 2018. Fritidshuset i Esbjerg
Landsmøde 9.6.2018. Vi regner alle med at deltage.
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Julebowling 11/11 2018
9. Foredrag: Halv mand - helt menneske - Athenas.
samarbejdspartnere?
Vi kan ikke selv bære dette arrangement. Samarbejdspartner kan være ”Læring for
livet” Lars undersøger muligheden.
10. Ansøgning af puljer og fonde:
§ 18-midler og ikke-landsdækkende fonde
Vejen og Fanø søgt.
Der er søgt om 6.000 kr. til en projektor.
11. Økonomi: Sagen med skat er videregivet til hovedkontoret. Økonomi er ellers ok.
Vi får via hovedkontoret Excel regneark til regnskabet, de fremsendes efter nytår.
12. Eventuelt:
13. Næste møde: Mødested, forplejning. 2.oktober kl. 18.00 Vindrosen, Esbjerg
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