
      

Dagsorden November 2014 

 

1: Opsummering fra sidste møde 

2: Siden sidst  

• Arbejdsopgaver for oktober sendes til mig 

• Arbejdsopgaver siden sidste møde 

o Er der blevet købt spil til MM? Jepper – der er købt spil for 800 kr. 

o Har Gitte snakket med Berner? Har gang i snak 

o Medlemsfest – Intet konkret 

3: Nyt fra de forskellige udvalg ved kontaktpersonen 

• Panatria (Christine) 

• KL (Christine) 

- Vi foreslår at der i det kommende år laves et fælles planlægningsmøde mellem de 

forskellige udvalg så vi undgår kamp om datoer 

 

4: Forening generelt  

• GF  

o Regnskab  

- Gennemgang af regnskabet med forklaringer 

o Kalenderoversigt  

- Fedt hvis der kunne lægges en ting eller to i januar – februar så vi har 

nogle ting der foregår i den periode der ellers er stille. Der skal rettes 



til antal døgn udfor hvert arrangement inden vi afleverer til DUF og 

kommune. 

o Dagsorden 

-  Ligner den fra de andre år og fristerne er overholdt. 

o Forslagsændring (gennemgås) 

� Hvem medstiller  

-  alle til stede bakker op om forslaget. 

o Føler vi, at vi har styr på det?  

- ja 

• Vores 5 års plan – evaluering  

- Vi er langt fra målet om de 100 medlemmer i år. Vi kan se forskellige 

grunde dertil – bl.a. for højt kontingent samt en lidt for sen rabat på 

medlemskab,  

- Aktiv klub Magisk Mandag – der er liv endnu men den har været ret 

sløj igennem længere tid. Dog ser det ud til at der måske godt kan 

være en opblomstring nu 

Vi samtaler om hvad der kan være af grunde til det lave medlemstal, men primært handler det nok 

om at vi skal være stædige og have noget kontinuerligt. Folk skal have troen og tilliden tilbage til at 

der kører noget hele tiden. KL skal der satses på og gerne noget sammenhæng mellem de 

forskellige tiltag for de unge. 

Magnus og Tobias har også gode planer for at lave nye tiltag der evt. kan sparke lidt til nogle af de 

ældre, men ikke voksne potentielle spillere. 

o Arbejdet i år? Evaluering 

- Der er blevet lavet nogle gode ting i år, selvom arbejdsindsatsen har 

været svingende.  

- Det er blevet kørt godt med nye tanker strukturer og ideer. Der har 

også været mange gode, men store udfordringer og opgaver i løbet af 

året 

- Der er blevet gjort for lidt og vi har ikke været helt gode til at 

overholde aftaler. 

- Bag tæppet er der sket en masse. Vi har haft en masse store 

udfordringer som vi har håndteret og snakket om nogle ting der kunne 



være svære at snakke om. Vi har kørt Skype ind som et redskab og 

det har virket godt, men vi har udrettet for lidt konkret.  

- Vi har et professionelt niveau som vi ikke har været gode til at 

opretholde. Når man regner med at ting bliver gjort skal det gøres og 

man skal overholde de ting man lover. Vi har en standart vi skal 

overholde og det har været svært. 

- Lasse ligger en revideret udgave af vores timegraf op internt i 

bestyrelsen så vi kan se på det og måske bruge det som et redskab i 

vores videre arbejde. 

5: Strategi for fremtiden 

• Overdragelsesmøde 

o Der skal findes en dato i december måned for overdragelsesmøde til den nye 

bestyrelse – Lasse har lavet en doodle – husk at melde jer på!!! 

- På mødet skal vi have punkter på til overdragelse til den nye 

bestyrelse – skriv gerne forslag til punkter på facebook. 

6: Økonomi/Materiel 

• Kofter 

o Ansvarlig for køb af stof til kofter  

- Jakob har købt stof ved genbrug  

o Dato for syning 

- Vi laver en åben doodle på ThyRF siden således at der måske er andre 

der bider på og hjælper. Asger skriver speciale efter nytår og der kan 

han være hjemme på hverdage også – evt. magisk mandage. Gitte og 

Asger snakker sammen. 

7: It/Hjemmesiden + nyheder til hjemmesiden 

• Sponsorer/rabat er blevet opdateret 

- Vi mangler de sponsorer der gav til ESFROAG banko 

 

8: Udvikling - PR samt kurser og fonde 

- Der har ikke været kurser i år, selvom vi lovede at vi ville se på det. 



- Siddende bestyrelse har taget på sig at arrangere en fest som tak for 

året der er gået. Det skal vi se på i kommende sæson. 

9: Særlige, kommende datoer 

• JuHoKo 

- Af personlige grunde afholdes der ikke i år JuHoKo, men forslaget er 

i stedet at lave en julefrokost med social hygge og godt samvær på 

Østre Skole 

10: Forenings-SFO 

- Punkter sættes på til overdragelsesmødet med den nye bestyrelse. Vi 

synes Forenings SFO skal have prioritet i den kommende sæson 

11: Evt.  

- Kort snak om vores arbejdsgrafer. 

12: Metakommunikation 

- God tone og vi har været effektive og gode til at finde frem til de 

informationer vi skulle. God opdatering og der blev taget hensyn til 

dem der kom lidt senere og at de også følte sig med i hvad der er 

foregået. 

13: Tilstede 

Lasse, Magnus, Asger, Jakob, Gitte, (Rikke senere) 

 


