Referat for bestyrelsesmøde i KFUM og KFUK i Silkeborg
Den 27. november 2018.
Fremmødte: Dorthe, Jens Martin, Asger, Arne, Malene, Stine og Bodil
1. Godkendelse af dagsorden for mødet
2. Godkendelse og underskrift af referat fra møde d. 25. oktober 2018.
3. 125 års jubilæum evaluering
- Stor ros fra medlemmer.
- En god dag for børn og voksne.
- Godt med tilbageblik.
- Vi kunne godt tænke os at holde nogle flere fester
4. Landsmøde opfølgning
- Vi tjekkede op på nye potentielle medlemmer under 30 år.
- De nye to års mål skal der arbejdes med til arbejdsdrøftelse til generalforsamling og i
den nye bestyrelse.
5. Generalforsamling 2019
o Stine laver begivenhed på Facebook
• Malene spørger distriktskonsulenten om hun kan komme.
• Indhold
o Arbejdsdrøftelse: Vi arbejder med de nye to års mål
 Arne, Stine og Malene laver oplæg
• Kandidater
o

Bestyrelsen
 Stine, Jens Martin og Arne er på valg

Vi spørger nogle forskellige
Afdelingerne opfordres til at finde en fra deres afdeling der ønsker
at stille op.
o Fonden Enghavehuset
 Anders er på valg
o Revisor
 Bodil spørger
Tidsplan
•
•

•

o

Laves på næste møde

Dagsorden
o Malene har tilrettet den
• Budget og regnskab
o Tages op på næste møde
6. Julegave til ledere
- Stine står for julegaver
7. Status på regnskab og budget v. Bodil
- Regnskab og budget blev gennemgået
•

8. Årshjul
- Blev gennemgået og tilrettet
9. Bygningsprojekt
- Arkitekten er i gang med at tegne
o Det kommer forhåbentlig tegninger inden næste bestyrelsesmøde.
10. Persondataforordning
- Til næste møde medbringer Dorthe en skrivelse vedr. oplysningspligt til borgere.
o Se også privatlivspolitik på KFUM og KFUKs hjemmeside (Dorthe kigger på
det)
- Vores skrivelse vedr. persondataforordning ligges på hjemmesiden og henvises til, når vi
laver forskellige arrangementer ol.
11. Renovering af kælder og dagligstue
- Vaskerum
o Man vil gerne forsat have vandhane, men ny og mindre vask(der skal kunne gå
en spand ind under)
- Ny vandhane på lille toilet
- Dagligstue
o Renovering er i gang og nye møbler plus diverse er indkøbt.
12. Juletræsslæbning
- Der var god opbakning fra foreningen
- Der blev tjent ca. 10.200 kr.
- Vi er åbne overfor det til næste år.
13. Nyt fra afdelinger – herunder evt. input til Nyt fra foreningen
Nyt fra afdelinger
- Årsmøde i Fonden Enghavehuset
o Lånet bliver lavet om
 10 års lån med afdrag.
 30 års lån uden afdrag de første 10 år.
o De har nogle projekter i/på huset som de skal i gang med
- Klub 3R
o Jakob stopper til jul
o Malene skal i praktik
o Ny potentiel leder er startet - Maria
o Vi skal gerne have fundet en ny leder
- Klub K
o De følger op på om alle er medlemmer
Nyt fra foreningen
-

Arne har selv noteret punkter.

14. Evt.
- Vedtægter sættes på hjemmesiden
o Bodil sender dem rundt
- Fredagstræf/voksensfællesskabet tømmer rummet i kælderen
- Rengøring i Enghavehuset
o Jens Martin tager det med i husudvalget hvad viceværtfunktionen er.
- Udviklingsudvalg til distriktet
o Vi skal bruge et medlem fra foreningen
 Arne vil gerne
- DUF lokalforeningspulje
o Man kan søge støtte til lokale foreningsaktiviteter.

