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

mandag d. 13. august 2018 kl. 19.00

Sted

Cafeen, Østergade 22, 6950 Ringkøbing

Indkaldte mødedeltagere

Thorkild Sloth Pedersen
Mie Hansen
Jørgen Leegaard
Frank Elnegaard Knudsen
Dorthe Bülow
Jette Annasofia Lunding Toft AFBUD
Gitte Berg Jensen
Karen Margrethe Andersen

Mødedatoer for 2. halvår af 2017

BESTYRELSESMØDER
tirsdag d. 25. september
onsdag d. 10. oktober
mandag d. 26. november
AFDELINGSMØDER
mandag d. 10. september
tirsdag d. 13. november

1. Godkendelse af dagsordenen

Der er ingen kommentarer til dagsordenen.

2. Danmark Dejligst





3. Økonomi v/Thorkild



Lørdag d. 18. august afholdes der Familie
Festival ved Bundsbæk Mølle i tidsrummet
12.00-22.00.
Thorkild, Frank og Bodil Bruun tager i den
forbindelse hver nogle vagter.

Vi arbejder videre med en række forskellige
tiltag med henblik på at genoprette

afdelingens økonomi.

4. Generalforsamling



Vi sigter mod forbedringer på 125.000 kr. for
at imødekomme vores underskud i 2017 på
91.000 kr.



Dorthe og Jette Annasofia stiller desværre
ikke op til bestyrelsen i forbindelse med den
næste generalforsamling, men de skal begge
have tal for en rigtig god indsats og et godt
samarbejde.



Butikken synes, at der sker for lidt fra
bestyrelsens side i forhold til at skaffe en ny
leder i Butikken. Det er ved at være
halvandet år siden, at de i Butikken begyndte
at køre på nødpumperne.



I ledelsen føler vi os ret magtesløse i forhold
til at skaffe en ny daglig leder. Vi har søgt i
flere forskellige fora og har desuden
kontaktet handelsforeningen, som har sendt
vores efterspørgsel videre i systemet.
Vi kunne med fordel høre Jobcenteret, hvilke
regler der gælder for folk på
overførselsindkomst i forbindelse med
frivilligt arbejde.
Desuden bør vi undersøge, hvad
Landskontoret kan gøre for at hjælpe med at
finde en ny leder.



I Butikken er de pt. 59 frivillige, hvilket er i
underkanten. Desuden er 40 af disse over 75
år (næste år er der seksten, der fylder 80).



Butikken bliver nødt til at foretage indkøb for
4000 kroner, blandt andet til trådkurve,
hvilket bestyrelsen støtter op om.



Vi betaler 1800 kroner i kvartalet for at sætte
penge ind. Thorkild kontakter Allan Stampe i
Vestjysk Bank med henblik på at afklare, om
der er en mere hensigtsmæssig løsning.



Butikken har foreløbigt genereret 12.100
kroner mere i salg sammenlignet med sidste
år. Butikken oplever generelt en stabil
indtjening primært takket være turister.



I bestyrelsen støtter vi op om, at vi i Butikken
forsat bruger penge på julefrokosten,
blomster i forbindelse med fødselsdage og
det daglige kaffeforbrug.



Dorthe tager materiale fra Butikken med til
Bundsbæk i forbindelse med Familiefestival
med henblik på rekruttering af frivillige.

Stiller Jette Annasofie, Gitte, Mie og Dorthe op til
bestyrelsen?

5. Butikken


Vi mangler frivillige



Ny leder i Butikken



Per Green har givet en tilbagemelding

Jørgen udfærdiger desuden en annonce med
henblik på hvervning af frivillige.

6. Ringeaften i forbindelse med landsindsamling
Vi skal i indsamlingsgruppen bruge nogle frivillige fra
bestyrelsen til at hjælpe os på vores ringeaften onsdag d. 12.
september i Caféen.

7. Eventuelt



Per Green kan acceptere et nedslag på 2500
kr. om måneden, hvis vi forpligter os på en
10-årig kontrakt.



Jørgen møder op i Cafeén på ringeaftenen,
og Frank tager en liste med til Thorkild.

