Bestyrelsesmøde
Mandag d. 29. April 2019

Deltagere: Sep, Karina, Anita og Sebastian
1) Anita blev udvalgt til Referent
2) Evaluering af uddelingen af overskudsmad
Sep melder vores oplevelse og forslag til ændringer i Århus tilbage til Steffen (klar plan, aftaler
priotering, hvordan fordeles det bedst)
Vi fik fordelt overskudsmad ud til 25-30 familier
Vi indgår et kompromis med fritidscenteret på at betale 1100kr til maling af de ødelagte borde
Til en anden gang:
- vi skal først være klar til action efter kl. 12
- Booke lokale i god tid (Hvis vi ikke har vores eget hus)
- Lave opslag et par dage inden om tid og sted for uddelingen (hvis vi så er forsinket på dagen må
folk vente)
- Medbringe voks duge (Sep sørger for indkøb af disse)
3) Legolands tur
Vi snakkede økonomi
- hvad er der indsamlet
- hvad mangler
- hvor kan vi søge efter det resterende for at kunne sende en handicapbus og en bus m. plads til
50 per.
Og hvordan kan familierne ansøge at komme med?
4) Cykelværkstedsdag – udskydes til næste møde
5) Centimeter Marton – Anita arbejder videre med kontakt til kommunen, politiet og Børneulykke
fonden om arrangementet
6) Nyt fra vores Grupper
Kontaktpersonsgruppen.:
- Pt. Er der 33 familier Matchet med en kontaktperson, 8 familier mangler et Match
Computerværksted.:
- Christian har købt/Byttet sig til brugbare reservedele og arbejder ihærdigt på at klargøre flere
maskiner, Maskinerne bliver løbende færdig.
- Der er blevet doneret nogle Windows licenser

Foodbank.:
-

Det går godt, der er ca. blevet hjulpet 24 familier med søndagsposer fordelt på 5-6 pr. søndag
nogle er gengangere
Vi har fået nye indsamlere, obs. på de makkerpar vi sender ud til indsamling (evner og kunnen)
Der vil den kommende tid blive kontaktet nye butikker til samarbejde omkring indsamling

Fundraiser.:
Der er ansøgninger under udarbejdelse
Venligbo fonden – ansøgning til Legolands turen og Centimeter Marton
Lager.:
Nyt Nyt tøj på vej
Der er blevet ryddet godt op hos Betty
Vi modtager fortsat gerne
-

Gryder
Grydeskeer/tag tøj
Køkkenknive
Køkken apparater
Loftslamper
Sandaler (alle str.)
Kondisko (især str. 42-44 og 45-46)

7) Økonomien ser god ud, ud fra vores behov pt.
Vi har halvdelen til Legolands turen (arbejder på den anden halvdel)
8) Evt.
Vi talte fremtiden for fundraisergruppen med den nuværende konstellation og alternativ
konstellation.
Næste bestyrelsesmøde bliver hos Sep onsdag d. 19 Juni kl. 18:30 hvis alles arbejdsplaner osv.
Passer til det

