Referat for bestyrelsesmøde i KFUM og KFUK i Silkeborg
Den 20. september 2018
Fremmødte: Dorte, Jens Martin, Bodil, Asger, Arne, Malene og Stine
1. Godkendelse af dagsorden for mødet.
2. Godkendelse og underskrift af referat fra møde d. 16. august 2018.
- Godkendt og underskrevet.
3. Opfølgning fra sidst: frivilligkræs, SMS system
- Frivilligkræs
o God og hyggelig aften med fint fremmøde
o En idé til et andet år: Møltrup optagelsescenter har en bus, hvori man
også kan spise og køre et sted hen.
- SMS system
o Mail med intro udsendt til bestyrelsen og kontaktpersoner for
klubberne.
- Nøvlingskov er reserveret til foreningsweekend i 2019
4. 125 års jubilæum d. 17. november
- Vi har forespørgsel ude for at få folk til at hjælpe i køkkenet og evt. i
kælderen.
- Der er styr på mad og kage.
- Der er gang at få styr på musikken.
- Der er lavet en jubilæumssang
- Vi får givet invitationer til dem der ikke har mailadresser
- Det er frivilligt om bestyrelsen betaler.
- Malene påminder om tilmelding på Facebook
5. Forberedelsesmøde til landsmøde
- Silkeborg vil gerne stå for at ligge hus til og for kaffe og kage.
- Stine skriver mail til Connie ang. hvem der står for aftenen.
- Stine bager kage.
- Stine køber kaffe, the og servietter
6. Årshjul
- Vi tager det på til næste møde, hvor vi har kigget det igennem inden mødet.
7. Bygningsprojekt
- De har haft møde med arkitekten og han kommer med udkast til tegninger.
8. Persondataforordning
- Arne har lavet sedler til kontaktpersoner i afdelingerne, udvalg ol.
o Arne sender det rundt til bestyrelsen til gennemlæsning.
- Vi køber et skab der kan aflåses, hvori vi låser personlige oplysninger i.
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Malene kontakter landkontoret for at høre om de har nogle skabeloner vi
kan bruge i forhold til brug af billeder eller om de vil lave nogle. Og om nye
medlemmer automatisk siger ja til brug af billeder.
- Punktet tages på til næste møde.
9. Foreningsweekend
- Indbydelse er udsendt
- Persondataforordning
o Udvalget skal lave en liste hvor deltager skriver under på, at billeder
fra weekenden må bruges på hjemmesiden og i vores
Facebookgruppe.
- Til frokost skal vi sige, at vi søger nogle til at stå for foreningsweekend til
2019 – søndag følger bestyrelsen op på det.
10. Landsmøde
- Malene og Stine har tilmeldt sig og Arne, Jens Martin og Arne tilmelder sig.
11. Salg af juletræer (mail tilsendt)
- Vi afslår tilbuddet.
- Asger har til gengæld kontakt til ham vedr. juletræsslæbning. Det bliver højst
sandsynligt den 10. + 17. november.
o Reklame på foreningsweekend.
 Asger står for det.
12. Kursustilskud fra Silkeborg kommune
- I år kan vi ikke søge kursustilskud i Silkeborg kommune
o Påpeje om det kan ændres
- Ole har kontakt med en fra byrådet
o Vi spørger Ole om han vil skrive et brev på vegne af bestyrelsen
13. Nyt fra afdelinger – herunder evt. input til Nyt fra foreningen
- Enghavehuset
o Der skal optages nye lån.
- Klub 3R
o Kunne godt tænke sig en ny håndvask på kældertoilettet samt nyt
vindue (håndvasken løber)
 Jens Martin tager det med til Husudvalget.
o Christian er ny leder.
- Sindstouhytten
o Der er kommet en klage fra en nabo.
 Hytteudvalget tager sig af det.
- Unge voksne
o På tirsdag begynder de at brainstorme om hvordan rummet skal
indrettes.
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Nyt fra foreningen:
o Juletræsslæbning bliver højst sandsynligt den 10. + 17. november –
sæt kryds i kalenderen.
o Jubilæum
o SMS tjenesten
o Frivilligkræs
o Foreningsweekend
o Landsmøde
14. Evt.
- Nyt logo.
o Vi vil gerne have det nye logo på Enghavehuset
 Jens Martin informerer husudvalget.
 Stine bestiller det hos Kamark i Silkeborg
- Vi har nogle penge til overs fra en gave fra Y´s men til optimering af
kælderen.
o Nogle af pengene er allerede brugt til lydisolering af kælderen.
 Arne undersøger hvor mange
o Vi vil gerne sætte musikrummet i stand.
 Vi ser på det efter husudvalget har snakket om kældertoilettet.
- Portalen lukker i løbet af det næste halve år.
o Malene kontakter landskontoret ang. portalen mht.
medlemsoplysninger samt de dokumenter vi har på portalen
- Punkter til næste møde:
o Årshjul – vi kigger det igennem inden mødet.
o Jubilæum
o Bygningsprojekt
o Persondataforordning
o Status på kælder og dagligstue
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