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

mandag d. 26. november 2018 kl. 19.00

Sted

Cafeen, Østergade 22, 6950 Ringkøbing

Indkaldte mødedeltagere

Thorkild Sloth Pedersen
Mie Hansen AFBUD
Jørgen Leegaard
Frank Elnegaard Knudsen
Jette Annasofia Lunding Toft
Gitte Berg Jensen

Mødedatoer for 2. halvår af 2018
1. Godkendelse af dagsordenen

Der er ingen indvendinger til dagsordenen.

BESTYRELSESMØDER

2. Forslag til mødedatoer i første halvdel af 2019

mandag d. 14. januar
tirsdag d. 12. marts
onsdag d. 24. april
mandag d. 20. maj
AFDELINGSMØDER

mandag d. 4. februar
tirsdag d. 7. maj
NÅLEFEST

torsdag d. 11. april
GENERALFORSAMLING

tirsdag d. 19. februar
NYTÅRSKUR

fredag d. 11. januar

3. Nytårskur d. 11. januar
Hvem står for at arrangere nytårskuren?



Jørgen står for at kontakte Café Teske og for
at sende invitationer ud.



Vi rykker Nålefesten til torsdag d. 11. april.

5. Status på økonomien



Vi forventer en årlig besparelse på omkring
112.000 kroner med de gennemførte tiltag.

6. Telefon og internet til Østergade 22



Jørgen har talt med YouSee med henblik på
at få en bedre og billigere aftale.



Vi har fået et tilbud, der vil koste os 229
kroner om måneden, hvor vi pt. betaler 823
kroner.



Vi beholder telefon- og bredbåndsforbindelse (10 megabyte).



Jørgen kontakter YouSee og takker ja til
tilbuddet og informerer Ulla.



Gitte og Mie stiller op til bestyrelsen.



Vi skal forsatte arbejde med en konsolidering
af økonomien.



Vi skal se på, hvilke muligheder vi har for en
udvikling af Butikken.



Vi forsætter projektet med renoveringen af
Caféen.



Vi skal have landet en ny aftale med
Ringkøbing-Skjern Kommune, som vi forsat
afventer en tilbagemelding fra.



Vi vil styrke sammenholdet blandt
aktiviteterne i afdeling.



Ville vi have mulighed for at huse hjemløse
på førstesalen i Caféen?



Vi vil kunne støtte internationale projekter.



Vi vil arbejde videre med en videreudvikling
af familiearbejdet, hvor vi gerne vil finde en
model for, hvordan vi kan styrke dette
indsatsområde.

4. Nålefest
Bør vi ændre datoen, så arrangementet ikke ligger den dag,
hvor Danmark blev invaderet af Tyskland?

7. Forberedelse af generalforsamlingen




Stiller Gitte og Mie op til bestyrelsen?
Jette Annasofia Lunding Toft trækker sig fra bestyrelsen.
Vi skal have afklaret, hvor og hvornår vi skal have
offentliggjort generalforsamlingen.

8. Afdelingens fremtidige virke

9. Eventuelt

