Referat fra bestyrelsesmøde i Enghavehuset tirsdag den 23. maj 2017
Fremmødte: Malene, Bodil, Asger, Arne, Niels Martin, Jens Martin, Stine

1. Godkendelse af dagsorden
- Godkendt
2. Godkendelse og underskrift af referat fra møde den 2. april 2017
- Godkendt og underskrevet
3. Opfølgning på sidste bestyrelsesmøde
- Foreningsweekend
o Der er et udvalg der er i gang.
- Brug af Facebook
o Vi skal bruge Facebook til at videregive informationer ol. til vores medlemmer
- Børneklub i Voel
o De arbejder videre på det og er i gang med at finde lokaler.
- Nyt medlem til Husudvalget og Fonden Enghavehuset.
o Fonden Enghavehuset finder selv det uvildige medlem som mangler.
o Lynge er kommet i husvalget, da han var suppleant.
- Skt. Hans
o Tor vil gerne stå for det☺
- Printer
o Jens Martin har undersøgt markedet og køber en laserprinter og skal sættes i
musikrummet eller midlertidigt på kontoret på loftet. Bodil/Niels Martin køber papir.
- Lyddæmper i Club One
o Arne har snakket med lederne og vil gerne have hjælp til det. Arne prøver at finde en,
som vil være primus motor for projektet.
- Rum i kælderen til musik
o Husudvalget tager det på til næste møde.
- Internet i Enghavehuset
o Jens Martin har undersøgt det. Der skal købes en box, der skal sættes i dagligstuen og
derfra skal der føres et kabel ned til kælderen, hvor der skal stå en router. Det koster
99 kr. om måneden for 100 GB de første 6 måneder og derefter 5 GB pr. måned. Vi
sætter det i gang pr. 1. august.
Jens Martin og Niels Martin står for det.
Jens Martin spørger husudvalget om godkendelse af projektet.
4. Cykelrally d. 30. maj arrangeret af Y´s Mens
Vi skal finde ud af, hvad de penge vores medlemmer kører ind skal bruges til.
Der er kun medlemmer fra Club One der cykler.
Vi foreslår, at Club One får halvdelen af pengene, som de skal bruge på noget sjovt.

Hvis lederne syntes det er en god idé, så syntes vi at Club Ones medlemmer selv kan være med til
at bestemme noget velgørenhed, som den anden halvdel af pengene skal bruges til. Hvis de ikke vil
arbejde med det i klubben, så går den anden halvdel af pengene til Myanmar.
5. KK44 – Tro om igen!
Vi skal have fundet en foredragsholder til tirsdag den 31. oktober.
Malene arbejder videre på det og ser på hvilke muligheder der er.
6. Aktiviteter for familier i Silkeborg
Et forslag fra en konsulent i KFUM og KFUK om at lave aktiviteter/events i efterårsferien,
vinterferien og påsken, da en familie har givet udtryk for, at der ikke sker så meget i Silkeborg i
ferierne.
Vi tager det med ud i afdelinger og spørger om de kunne tænke sig eller en familier kunne tænke
sig at være med til at stå for det.
7. Arv – hvad skal pengene bruges til
- Vi vil arbejde videre med at undersøge, hvilke muligheder der er for at gøre garagen anvendelig
for foreningen.
o Jens Martin undersøger hvor lang opsigelse der er.
o Vi skal have undersøgt, hvad standen er og hvilke muligheder der er.
- Vi overvejer at købe noget tøj med logo til vores klubledere og evt. t-shirts til diverse events.
8. Nyt fra afdelingerne – herunder evt. input til Nyt fra foreningen
- Voksenfællesskabet har besøgt Mad med mening og Café Venlig, men det bliver nedlagt. Vi kan
tage op om det er noget KFUM og KFUK i Silkeborg kunne have lyst til at ligge lokaler til og hvad
der skal til for, at vi som forening vil ligge lokale til.
- Der er møde om afholdelse af Ung Weekend i distriktet.
9. Evt.
- Malene forsøger at kontakte præster fra Alderslyst kirke mht. nye medlemmer til Klub 3R
- 2. december 2018 har KFUK i Silkeborg 125 års jubilæum og KFUM har 125 års jubilæum i 2021.
- Referatet skal fremafrettet ligges på hjemmesiden.
- Der er kommet en ansøgning til Unglederlejr om tilskud på 1500 kr. Vi vil gerne støtte med
1500 kr., men vi håber også, at de andre foreninger vil spæde til.

