Dagsorden for bestyrelsesmøde i KFUM og KFUK i Silkeborg
den 25. oktober 2018. Mødet afholdes i Enghavehuset og
starter kl. 17.00-18.40
Indledning og forfriskning: Bodil
Fremmødte: Asger, Arne, Bodil, Malene, Stine og Dorte
Afbud: Jens Martin
1. Godkendelse af dagsorden for mødet
2. Godkendelse og underskrift af referat fra møde d. 20. september 2018.
3. Opfølgning fra sidst: foreningsweekend, kursustilskud, nyt logo, portalen
Foreningsweekend
- Hyggelig weekend med god opbakning.
- Stor ros til folkedans – kan sagtens gentages.
- Der manglede lidt et fælles mødested (dagligstue).
- Skolen ligger flot
- Idé til næste år: Ekstra forkælelse til lederne
- Dorte og Lynge samt Karen og Lars står for det.
Kursustilskud
-

Folk fra kommunen har været glade for at vi har taget kontakt til dem og de vil arbejde på,
at vi kan søge igen fra næsten år.

Logo til foreningsbygnin
-

Stine har kontakt til firmaet og får det lavet.

Trøjer
-

Vi køber trøjer til nye ledere på landsmødet og trykker selv navn og Silkeborg på nede på
biblioteket.

Portalen
-

Lukker ned på sigt, men der går noget tid.
Nicolai Diemer vil gerne hjælpe med at rykke dokumenter.

4. Årshjul
- Vi rettede små ændringer.
- Godt og overskueligt årshjul.
5. Bygningsprojekt
- Intet nyt fra arkitekten, så der er ikke sket noget siden sidst.
6. Persondataforordning
- Landsbevægelsen arbejder på en vejledning til brug af billeder
o På hjemmesiden er der et skriv om privatlivspolitik (www.kfumkfuk.dk/kommunikation/privatlivspolitik/)
- Billeder: Ved arrangementer skal folk gøres opmærksom på, at der tages billeder til
arrangementet og at de vil blive brugt på hjemmeside, programmer, Facebook ol.
o Både i indbydelse og mundtlig ved starten af arrangementet.

-

Facebook: Skrive hvad Facebook bruges til og skrive at der bliver lagt billeder op og
at de må skrive, hvis de ikke ønsker billederne ligger på hjemmesiden.
- Vi skal skrive til medlemmerne, hvad vi bruger deres oplysninger til og hvor længe
de bliver gemt.
- Malene sætter skrivelsen om persondataforordningen op.
7. Landsmøde
- Alle er tilmeldt.
- Forberedelsesmøde i aften.
- Vi kører sammen med Asger.
8. Kælder og dagligstue
- Unge voksne er i gang med renovering af dagligstuen.
o Fredagsræs skal have ryddet op i skabene, så Unge Voksne får et par hylder.
- Kælder
o Udsættes til næste møde
9. Nyt fra afdelinger – herunder evt. input til Nyt fra foreningen
-

-

Klub K har lige sendt deres program
Klub 3R har lige lagt nyt program
Club One
o De forsætter - de hygger sig i klubben.
Unge voksne
o Nogle har gået i gang med at arbejde på at få nye medlemmer
Tro og liv
o Arbejder lidt på at lave fællesaftner, hvor man får en udefra til at komme og lave et
oplæg.
Sindstouhytten
o Der er skrevet et brev til naboen, der har sendt en klage.
Nyt fra foreningen
o Jubilæumsfest
o Landsmøde – 5 delegerede deltager
o Tak for sidst på foreningsweekend
o Klub 3R: Mangler nye ledere, da nogle stopper til jul

10. Evt.
- Kontaktpersonerne minder om tilmelding til jubilæumsfest.
o Malene får Jens Martin til at sende invitationen igen og der gøres
opmærksom på, at tilmeldsfristen nærmer sig.
- Punkter til næste møde
o Kælder og dagligstue
o Årshjul
o Persondataforordning
o Bygningsprojekt
o Landsmøde
o Julegaver til ledere
o Opfølgning på jubilæum og juletræsslæbning

