
Dagsorden og referat
Dato 29. august 2021 og kl. 16

Dagsorden Referat

1. Tegnstyrer: Ida

Referent: Josefine

Tilstede:  Ida Eisensøe (IE) Christina Bihl (CB) Line Bisgaard

(LB) Josefine Steenberg (JS) Marie Seiler (MS), Mai Cecilie

Hermansen (MCH)

Fraværende:

2. Godkendelse af referat Ja

3. Vejrudsigten Alle har det godt. Der er flytning til et andet land og

studiestart i den kommende uge. Alle glæder sig til at

starte igen.

4. Økonomi

4.1 Kontingent / udmeldelse

4.2 Egenkapital

4.3 Legat på 4000 (DDL)

4.4 Hostmaster A/S (betalt?)

4.1 Mai skal kontakte DDL for at finde ud af, hvem der har

betalt kontingent og på vores interne ikke-betalt liste.

4.2 Vi skal lige tjekke op på, hvor mange penge vi har i

vores egenkapital.

4.3 Vi har fået legat på 4000 fra DDL. Så vi skal i hvert fald

finde et lækkert arrangement til at bruge legatet og vores

anden legat på 10.000 kr.

4.4 Der er regninger ifm. vores hjemmeside. De skal

betales.

5. Intern

5.1 Vores engagement

5.2 Håndbog

5.3 Lave forretningsorden.

5.1 Vores engagement i arrangementer.

Vi skal også fokusere på fysiske arrangementer nu. Der

bliver snakket om, hvor mange arrangementer vi skal lave

pr. måned eller over en periode. Samt om noget af det

kan være online fortsat - idet, vi oplever at nogen stadig

har glæde af det og der vil være større fremmøde. Og vi

kan have fysiske arrangementer hver anden måned - så

folk kan få passet børn og få set frem til en fysisk

arrangement. Og dermed vil der komme flere til fysiske og

det ikke altid er 4-5 mennesker, vi arrangerer et fysisk

arrangement for. Vi kan spare på vores ressourcer på den

måde, da det tager “ingen” tid at lave

online-arrangementer. Til vores kommende

medlemsmøde, kunne det være dejligt hvis vi kunne få

ideer eller forslag til børnevenlige arrangementer.

5.2 Håndbog

Find en dag, hvor der kan fokuseres på at få startet op og



fordelt ansvarsområder til håndbogen.

5.3 Forretningsorden

Vi bliver enige om at se og læse referat fra GEFO og

forberede forretningsorden til næste gang. Hvad vi gerne

vil, der skal stå deri og tænke over ordvalget.

6. Ekstern

6.1 Fællesskabskonsulent

(Besøg)

6.2 Repræsentantskabsmøde

30 okt.

6.1

Vi har fået en henvendelse af DDL’s foreningskonsulent.

Hun vil gerne komme og besøge os og se, om der er noget

vi mangler i vores forening eller andet. Vi bliver enige om

at hun kan komme forbi i en af vores bestyrelsesmøder i

hverdagen - i evt primo november.

6.2

Repræsentantskabsmøde. Der er det møde d. 30. oktober

i Odense. Mai tager med Ida.

7. Arrangementer

7.1 kæmp for en sag

7.2 samarbejde julefrokost 11

dec.

7.3 Psykisk oplæg

7.4 Josephines oplæg

7.5 arrangement for 10.000

(DDL)

7.5 Discgolf arrangement

7.1 Kæmp for en sag.

Vi ansøgte pengene til Handicappuljen til at have et

oplæg om “heksebørn”. Vi har fået mindre penge og

derfor tænker vi, at vi vil spørge om et samarbejde med

flere foreninger. Så der er råd til at få oplæggeren og

dermed få hørt hendes oplæg, som er efterspurgt af

medlemmerne.

7.2 Julefrokost.

Vi er blevet spurgt af 1866 om vi vil samarbejde om en

julefrokost d. 11. december. Absalon 2.0 og TegnBuen er

også blevet spurgt. Vi beslutter at sige ja tak til

samarbejdet.

7.3 Psykisk oplæg

Vi er blevet kontaktet af Sarina og Klara, som har kommet

med noget, som de gerne vil holde oplæg for ifm. psykisk.

Hvad det betyder, hvad man skal gøre, hvis man er udsat

for psykisk vold. Vi havde for nyligt et lignende

arrangement. Så vi foretrækker, at vi kan få et

“skræddersyet” oplæg om f.eks giftig venskab, der er to i

forhold...

7.4 Josephines oplæg

Hun er stadig frisk på at lave et oplæg. Så det bliver til et

online-oplæg. Ida og Marie fortsætter og går i gang med

at finde en dato.



7.5 Arrangement for 10.000 (DDL)

Pengene kunne vi bruge til overnatning i Århus. I

sammenhæng med kønsmuseet.

7.5 Discgolf arrangement

Vi har været super uheldige med dette arrangement.

Processen har været lidt svært med kommunikation og

arbejdsindsatsen. Samt for få tilmeldinger. Vi dropper det

og laver ikke noget lignende snart.

8. Eventuelt

9.1 Opfølgning på to do-liste

9.2 Mail ordning til næste gang

9.1 Gjort

9.2 Samme

9. Næste bestyrelsesmøde 20. september og næste arbejdsdag er 9. oktober.


