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1: Opsummering fra sidste møde 

- Lasse tager en lille opstarts snak omkring BUS møde – samler op 

 

2: Strategi for fremtiden 

• Prioriteringsliste skal udarbejdes (Lasse) 

Der skal udarbejdes en prioriteringsliste over hvad det er vi finder mest vigtigt. Vi vender 

tilbage når alle ved hvad der skal prioriteres, men umiddelbart finder bestyrelsen en 

prioriteringsliste vigtig 

• Foreningstelefon (Lasse) 

At folk ringer til arrangørerne stresser ret meget så vi vil have en foreningstelefon – Gitte 

donerer sin gamle iphone til foreningen. Åbningstider – Lasse har som formand ansvaret for 

den. Kommer til at koste ca. 99kr i måneden. Bestyrelsen godkender. Lasse sørger for det 

• Ændring i arbejdsstrukturen (Lasse) 

Lasse har lagt et dokument på facebook omkring en ny arbejdsfordeling. Vi vil forsøge at 

skabe os et overblik over hvem der laver hvad og hvornår ved at indrapportere den brugte tid 

på opgaver således at vi ved hvad de forskellige ting indebærer og alle kan få et overblik 

over hvad de forskellige opgaver ”koster” i tid. Vi skal bruge det til en prioriteringsliste som 

kan hjælpe os med at finde ud af hvilke opgaver der kan aflaste og hvor de forskellige skal 

bruges. Det er meningen det skal åbne en dialog. 

Vi debatterer hvordan vi lettest muligst og smartest muligt indberetter 

- Forenings SFO - tovholdere 

Gitte fremlægger konceptet for forenings SFO og vi snakker frem og tilbage om hvad der 

skal til i forbindelse med mentor ordning og administrativ. 

Vi tænker: Christine som kontakt til mentorerne (Gitte tager kontakt) og Gitte som 

administrativ person, men ikke alene da opgaven er ret stor. Rikke vil gerne være sekundant 

på kasserer opgaven og det administrative. 
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3: Nyt fra de forskellige udvalg ved kontaktpersonen 

• Panatria (Christine) – godt men vådt. Vi var ikke så mange, men vi der var der havde det 

rigtig sjovt og glæder os til næste gang. Vi kan høre at andre der ikke var der også ser frem 

til næste Panatria. 

• KL (Christine) 

 

4: Forening generelt  

• Status på de forskellige møder, som enkelte bestyrelsesmedlemmer har været til (Gitte) 

o Foreninger i den nye skolereform (22/4) – Thingstrup, Roligheden og Østre har interesse 

i at være Pilotprojekt skole. Vi har meldt positivt til Rolighedsskolen og Østre. 

o Kommunen (30/4). Møde med kommunen gik godt. 

o Østre Skole  

o PR møde med Østre skole omkring rollespilsugen 

o Østre skole (forenings SFO) (13/5) 

o Rolighedsskolen (19/5) 

• Troels 

o Arbejdsopgaver og opstillingsfolk 

5: TP 

• Status (Rikke): Tilmeldte til Tp er: Rikke, Gitte T, Cian, Liam 

• Debat om TP (Lasse): der er problemer med TP ordningen – den har givet større 

problemer end den har givet løsninger og den giver KUN drama i forhold til at folk får en 

”Jeg skal have noget for at hjælpe” mentalitet der ikke gavner os. TP ordningen er ikke 

meningen skal være negativ – det var meningen at det skulle være en bonus ordning som 

tak for hjælpen. Beslutningen er at vi lægger TP ordningen på is. 

• Fokus på at give ære til dem der er gode til at hjælpe. Fjerne fokus fra eksklusion og ikke 

være så definitive i vores grænsesætning. Vi arbejder videre med punktet. 

• Alle vores udvalg skal samles til et møde for at finde ud af, hvordan udvalgene bedst kan 

arbejde sammen og udnytte hinandens viden/erfaringer. (Lasse). Også det Troels 

efterspørger – vi tager det på næste møde. 

• Vi tager en snak om hvordan vi bedst mulig tilgodeser flest mulige. 

6: Økonomi/Materiel 

- Skurvogne toiletter - Gitte ligger i forhandlinger med både kommunen og har kontakt til en 
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skurvognsforhandler der evt. kan tale om at ombygge toilettet således at det ikke skal bruge 

afløb og elektricitet.  

7: It/Hjemmesiden 

Åbne FB medlemssiden. Vi snakker frem og tilbage omkring åbning eller lukning af facebook 

gruppen. Rikke bliver admin for facebook gruppen og overfører regler og retningslinier fra 

forummet 

8: Udvikling – kurser og fonde 

- Rikke laver et dokument til at lægge fonde og den slags informationer i – som udgangspunkt 

på Facebook, men skal lægges i dropbox 

9: PR 

Evaluering af PR arrangementet fra Østre Skoles SFO fredag d. 2/5 (Gitte) – Det gik rigtig godt 

og det var en god dag som forhåbentlig giver flere spillere til KL 

10: Særlige, kommende datoer 

KL d. 25/5 + 15/6 Gitte S kan ikke være der til det første KL og der skal findes en der kan lege 

kasserer i stedet for hende til det første KL. Gitte snakker med Gitte og Troels. 

11: Nyheder til hjemmesiden  

12: Evt.  

• Det man lover skal overholdes – og ting skal laves til tiden 

• Lageret 

o Lageransvarlig (Jakob er allerede med i opsætningen) Jakob er hermed 

lageransvarlig. 

o Opsætningsfolk 

- Suppleanter der træder fuldgyldigt ind ved fravær af bestyrelsesmedlemmer som fuldgyldige 

mødedeltagere. Tages op på facebook. 

13: Metakommunikation 

- Det er let at mærke at vi er få i dag. Det har været forholdsvis let at få ting besluttet. Det at vi 

har været så få har gjort at vi kan tale lidt mere frit og ikke SKULLE køre efter talerliste 

14: Tilstede 

Lasse, Rikke, Gitte, Jakob, Magnus 


