Referat bestyrelsesmøde i KFUM og KFUK i Silkeborg
Den 16. august 2018
Fremmødte: Bodil, Dorte, Asger, Jens Martin, Arne, Malene og Stine
1. Godkendelse af dagsorden for mødet
- Godkendt
2. Godkendelse og underskrift af referat fra møde d. 19. juni 2018.
- Godkendt og underskrevet
3. Opfølgning fra sidst: SMS system, Y’s Men’s lederpris - Klub K fra Voel,
- SMS system: Vi mangler forsat telefonnumre fra flere klubber –
kontaktpersonerne følger op.
o Stine laver intro til systemet.
 Stine sender det til kontaktpersonerne.
- Klub K var glade for indstillingen til lederpris og deltager til aftenen.
- Datoer til booking af Enghavehuset er godkendt.
4. 125 års jubilæum d. 17. november (bilag)
- Malene har lavet invitation
o Malene retter den til.
 Hun ligger den på Facebook
- Vi gennemgik programmet for jubilæet
- Vi inviterer nuværende medlemmer af foreningen.
- Pris for voksne 75 kr., pris for børn 25 kr.
- Vi spørger nogle til køkkenet (Dorte)
- Bestyrelsen mødes kl. 13 og gør klar.
5. Frivilligkræs d. 13. september
- Vi mødes 16.45 i Bowl´n´Fun og bowler fra 17-18
- Spisning 18.30
- Hygge og lidt spas ved Asger
- SU. Mandag den 3. september
- Asger laver indbydelse
- Voksenfællesskabet står for mad og kaffe
6. Delegerede til landsmøde 2018
- KFUM og KFUK i Silkeborg har 5 delegerede
o Asger, Jens Martin, Arne, Malene og Stine deltager
 Vi tilmelder os selv.
- Der er en ekstra plads fra Skanderborg: Malene spørger i unge voksne
7. Stormøde (bilag)
- Vi står for kaffe og kage – Dorte står for det
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8. Kontaktpersoners opgave
- Malene har noteret det ind i et dokument.
9. Årshjul
- Malene har lavet et årshjul, som vi gennemgår til næste møde.
10. Bygningsprojekt
- Der er afholdt til møde i bygningsudvalget.
- De har snakket om indretning, udenomsarealer og lejligheder ovenpå.
- Tjekket op på udlejningspriser i byen og det skal sammenholdes med
boligsikring for at finde den pris der giver bedst mening.
- De skal have møde med arkitekt.
- Kigget lidt på SAMhuset
11. Persondataforordning
- Arne har kigget lidt på det
o Der laves en seddel til klub afdelingslederne
o Der laves en seddel til bestyrelsen i fht. Formand, medlemspleje og
kasserer
o Der laves en seddel til udvalg, fx foreningsweekend ol.
12. Nyt fra afdelinger – herunder evt. input til Nyt fra foreningen
- Club One: Mangler medlemmer
- Klub 3R: Lederudskiftning, da nogle er stoppet. Mangles forsat et par voksne
ledere.
o Stine bestiller trøjer til Miriam og Dennis (Malene giver Stine
størrelserne)
- Unge Voksne:
o I september arbejdes der med indretning af dagligstuen.
- Nyt fra foreningen
o Ny sæson i gang
o Mangles ledere til klub 3R
o Børn til klub One og klub 3R
o Foreningsweekend
o Jubilæm – invitationen vedhæftes
o Mail fra foreningen – sendes til alle medlemmer
13. Evt.
Næste møde: Den 20. september kl. 19-22
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Punkter til næste møde:
- Jubilæum
- Forberedelselsesmøde til landsmøde (vi står for forplejning)
- Årshjul – vi gennemgår Malenes udkast til næste møde
- Bygningsprojekt
- Persondataforordning
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