
Dagsorden bestyrelsesmøde
Dato 7. juni 2021 og kl. 17

.

Dagsorden Referat

1. Tegnstyrer:  Ida

Referent: Ida

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

(LB) Josefine Steenberg (JS) Marie Seiler (MS)

Fraværende: Mai Cecilie Hermansen (MCH)

2. Godkendelse af referat Ja

3. Vejrudsigten Alle har det godt og nyder det gode vejr der er kommet

nu. Nogle har mere tid end andre men alle er informeret

så vi kan fordele arbejdsopgaver bedre.

4. Økonomi

4.1 Egenkapital (MCH)

4.2 Kontingent

4.1 MCH har lavet en video om hvor mange penge vi har

nu på vores konto, blot bare til orientering.

4.2 MCH har lavet en video, hvor hun fortæller at de 4

som manglede at betale kontingent, er der kommet styr

på nu og har talt med Serhat og løst det.

5. Intern

5.1 Paragraf §18/LB

5.2 Ansvar for arrangementer

(IE)

5.3 Referat for Gefo på

hjemmesiden (IE)

5.4 håndbog (IE)

5.5 Samtalegruppe på Telegram

(MS)

5.1 LB har undersøgt hvad regler og hvordan paragraf §18

under Serviceloven fungerer, og deler det med os.

Ansøgning til næste år er lukket for nu, men vi kan søge til

næste år.

Lukket for 2022, men vi kan evt. søge til 2023 fra marts

2022. Det kræver at vi har en Nemid og e-boks for at

kunne søge og kommunikere med KK. Vi kan indsende

evalueringsskema og regnskab. Krav fra KK: frivilligt socialt

arbejde, foregår i København for københavnere, frivilligt

tilknyttet projektet, til borgere med handicap,

udsatte-problematikker og psykiske udfordringer. Der kan

ansøges for mindst 5000 kr. Vi kan få lokaleudgifter

dækket. Det kræver at vi planlægger i god tid. Overvejelse

om vi vil gøre brug af det.

5.2 IE genopfrisker bare lidt om rammer og forventninger

til den person som er ansvarlig for en arrangement.

Hvornår man bare skal selv køre derudaf og hvornår man

skal inddrage resten af bestyrelsen.

5.3 Referatet er nu helt færdigt og underskrevet så det

mangler nu at blive lagt op på hjemmesiden. LB sørger for

at gøre det.

5.4 Vi skal i gang med håndbogen og vi har aftalt at vi er 4



som aftaler en dato og fordeler ansvaret så vi kan komme

videre med håndbogen.

5.5 MS føler at det er uoverskueligt at følge med i vores

samtalegruppe, at alle emner er sammen i et sted.

Normalt har vi delt det op i flere grupper men det har vi

ikke fået gjort med den nye bestyrelse. Det bliver der

gjort nu.

6. Ekstern

6.1 Tegnsprogsøllen (DDL)  (D)

6.2 Iværksætter - projekts

bootcamp (DDL) (D)

6.3 Kvindeklub (IE)  (O)

6.1 Vi synes det er for kompliceret at skulle sælge øllen

når man kan købe det hos andre steder, så vi dropper det.

6.2 Dele det med vores medlemmer så de kan tilmelde

sig.

6.3 IE giver bare en opdatering om at der er 3 kvinder

som vil lave en kvindeklub under Aarhus døveforening.

Som har kontaktet os for at spørge ind til forskellige ting

om LadyLike.

7. Arrangementer

7.1 Breakout/LB

7.2 Colour-run? (CB)

7.3 Disc Golf (IE)

7.4 Sommerferieplaner (IE)

7.5 Josephine oplæg (IE)

7.1 LB giver bare en opdatering at alt er klar og dato bliver

d. 23 juni og tolk er bestilt. Der mangler at blive dækket 2

billetter. Prøver at skrive det i medlemsgruppe for at se

om der er nogle der vil have de sidste 2 billetter.

7.2 Vi vil gerne arrangere det, og vi vil lægge det op i

medlemsgruppe - IE er ansvarlig for dette arrangement

med hjælp fra andre i bestyrelsen. Tanken er deltagerne

selv køber deres billet og sender det til os for at få tilskud.

7.3 Discgolf arrangement som blev aflyst på grund af for

få tilmeldning har nu fået en ny dato d. 25 juli og det vil

foregå sammen tidspunkt og placering som sidst. IE

hjælper MCH.

7.4 Vi har besluttet os for at det er fint med

arrangementer i sommerferien og vi kan se at der er

nogle af vores medlemmer som har sagt de gerne vil stå

for at arrangere. Men vores “regel” om 1 måned før

gælder ikke i juli.

7.5 IE har talt med Josephine, og hun er frisk på at holde

et oplæg, vi skal bare aftale en dato med hende. Vi

tænker selv det bliver i slutning af august. IE og MS er

ansvarlige for dette arrangement.

8. Eventuelt

9.1 Opfølgning på to do-liste

9.2 Mail ordning til næste gang

9.1 Gjort og puttet nye to-do-liste på.

9.2 IE og CB fortsætter

9. Næste bestyrelsesmøde Næste bestyrelsesmøde bliver d. 29 juli

10. EVT.


