Referat for bestyrelsesmøde i KFUM og KFUK i Silkeborg
Den 9. september 2020 kl. 19 i Enghavehuset
Forplejning og indledning: Jens Martin
Deltagere: Bodil, Linette, Stine, Jens Martin og Asger
1. Godkendelse af dagsorden
2. Underskrift af referat fra generalforsamling og ekstraordinær generalforsamling + referat
fra sidst
3. Nyt fra foreningen – Jens Martin
-

Skriv om vores forbehold i forhold til foreningsweekenden!

4. Opfølgning siden sidst
-

-

Juletræsfældning: Asger kontakter Kjellerup.
Status på foreningsweekends forberedelser: Vi ved ikke så meget i forhold til Corona.
Der er styr på maden. Vi kontakter lokal-forvaltningen, hvis smittetallet kommer op
igen i Silkeborg og følger deres anbefaler.
Aase Porup vil gerne søge penge til fundraising.

5. Stormøde i distrikt Hærvejen 8. oktober
- Hvem kan komme fra bestyrelsen? Jens Martin, Linette og Asger kommer og måske
Stine.
6. Frivilligkræs
- 16 tilmeldte
Vi laver kaffe her. Stine bager kage og køber sodavand. Linette køber
kaffe, te og mælk. Dem, der kan komme klokken 17 og pynter op..
7. Ønsker til Enghavehuset:
- Nye lamper, taburetter og borde til kælderen – Stine spørger? Sæt nyt gulv på
ønskelisten! Termostat til radiator i Klub One.
8. Landsmøde 2020:
- Forberedelsesmøde den 4. november 2020.
9. Familiekor
- Dorte vil gerne igen og er faktisk klar allerede nu her. Det bliver tirsdag aften. Det kan
fint fungere på trods corona, der er plads nok på campus. Hun var klar på honorar. Vi

skal have lave en kontrakt på vores aftale. Vi skal have en børneattest på Dorte og
måske Karen.
10. Byggeprojekt
- Asger venter svar fra arkitekten. Hvor længe kan priserne holde? Når vi har hørt fra
arkitekten, så vil Asger samle resten af gruppen.
11. Skriv om medlemskab til afdelingerne
- Linette har lavet et rigtig fint skriv.
- Kontaktpersonerne giver skriveriet videre.
12. Nyt fra afdelingerne
- Familieklubben overvejer at skifte navn.
- Fredagstræf kører videre dog uden børn. Planlægger program sammen.
- Ellers går det godt rundt omkring.

13. Evt.
-

Toilettet i kælderen skal med i rengøringsrutinen, så det kan blive gjort ordentligt.
Der er købt nye bøger til bogskabet. Der er også købt et stempel til at stemple bøgerne.

