BESTYRELSESMØDE
Afbud bedes meldes til frank_knudsen01@hotmail.com
Møde tidspunkt

mandag d. 29. maj 2017 kl. 19.00

Sted

Cafeen, Østergade 22, 6950 Ringkøbing

Indkaldte mødedeltagere

Thorkild Sloth Pedersen
Mie Hansen AFBUD
Susanne Rystok AFBUD
Jørgen Leegaard
Leif Benjaminsen
Jonna Fæster
Frank Elnegaard Knudsen
Janne Lillebæk Christensen AFBUD
Dorthe Bülow
Jette Annasofia Lunding Toft
Gitte Berg Jensen
Leif Theilgaard

Mødedatoer for 1. halvår af 2017
1. Godkendelse af dagsordenen

Der er ingen bemærkninger til dagsordenen.

2. "Renovering" af lokalerne i Østergade 22

Leif tager kontakt til de faste brugere af Caféen med henblik
på at få afklaret, hvad deres ønsker og behov er.

V/Leif Theilgaard

Derefter får han afklaret, hvad er mest presserende i forhold
til renovering af Caféen.
Slutteligt tager vi kontakt til en indendørsarkitekt, der er villig
til at donere nogle timer og give sit besyv med.
Vi bør desuden overveje følgende
Vi har god plads på førstesalen, der med fordel vil kunne
udnyttes.
Vi kunne overtale udlejer til at bidrage til fx
trappeopgang (kunne man fx få et afslag i husleje?).

3. Julehjælp (d. 22. december kl. 14)
Vi skal bruge mindst to frivillige, der kan hjælpe Peter med at
fragte kasser fra Brugsen til Caféen, og til at hjælpe med at
uddele disse ved Caféen.

Jørgen låner varevogn, som vi bruger til at transportere
kasserne fra SuperBrugsen til Caféen.
Jørgen får hjælp til transport af kasserne af Jonna, Leif,
Gitte og Frank, der også hjælper til med uddeling af
disse.
Susanne og Anne Marie hjælper gerne med uddeling,
men ikke med afhentning af kasser.
Vi vil gerne have Waffa til at deltage som tolk.

4. Mad til afdelingsmøder

Vi dropper helt idéen.

Bør vi have spisning som optakt til afdelingsmøde?

5. Datoer for bestyrelsesseminar
En lørdag efter 1. oktober

6. Mødedatoer andet halvår 2017
Hvornår ville det passe os bedst?

Frank sender bestyrelsen og vikarkonsulenten en Doodle, så vi
kan få afklaret, hvornår vi kan få afholdt bestyrelsesseminaret, som bliver en lørdag i oktober eller november.

Bestyrelsesmøder
Mandag d. 4. september
Tirsdag d. 3. oktober
Onsdag d. 1. november
Mandag d. 4. december

Afdelingsmøder
Mandag d. 9. oktober
Mandag d. 20. november

7. Oprettelse af suppekøkken
Til folk, der akut står og har brug for hjælp.

Anne Marie
Integrationsmedarbejder Hanna Esmarch ønsker at vide,
hvilke kriterier vi har for hjælp? Familiernes
rådighedsbeløb kunne fx være et kriterium.
14.800 kr. er den almindelige ydelse; uden 225 timers
lønnet beskæftigelse ligger den på omkring 12.000 kr.
Esmarch har kontaktet ydelseskontoret, som kontakter
Anne Marie med henblik på at få afklaret, hvilke
kriterier, der vil gøre sig gældende.
Esmarch mener ikke, at vi bør støtte med kontanter eller
gavekort, men med naturalier (mad og varer der er over
udløbsdatoen fx).
Gruppediskussion
Vi følger Jørgens idé og undersøger muligheden for at
kunne hjælpe kontaktfamilierne til at formidle hjælp til
deres familier. Vi har ca. 35-40 kontaktfamilier.
I den forbindelse forsøger vi at få Anne Marie Jensen fra
Ikast-Brande kommune med til et bestyrelsesmøde.
(Vores) Anne Marie tager en snak med
kontaktfamilierne og vender tilbage med en dato for et
møde med henblik

8. Eventuelt

Vi sætter annoncen for en leder af butikken på Facebook og
på hjemmesiden.
Vi har en aftale med én, der starter som leder af Caféen d. 1.
august, hvis navn vil blive offentliggjort, når vi har en kontrakt
på plads.

