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Side 1/3

Sted: hos Pia               

Deltagere: May-Britt, Pia, Henriette, Eva og Lona

Fraværende:  Linette og Eva.

Referent: Lona

1. Godkendelse af referat – skal underskrives: 

Underskrevet.

2. Siden sidst:

 Der har været stille.

3. Formand:

Mails - Formanden henstiller til opmærksom på mail og mailkontoen.

Drejebøger – Drejebogen til IT skal laves om. May-Britt arbejder videre med det, og har det klar til

næste møde.

Udsendelse af mail – Alle informationer lægges op på hjemmesiden, og indtil vi finder ud af hvem

og hvorfor de sidste 26 medlemmer, ikke er med i facebookgruppen, sender vi mail ud med tilbud

og nyheder. Vi vil helst kommuniker via facebook, da det er nemmest/hurtigst.

Kontaktet fra Holstebro – Der er en passer fra Holstebro, som har problemer med kommunen 

ang.  godkendelse til 5 børn. Vi kan ikke hjælpe hende med det, da hun grundet vedtægterne ikke

kan optages som medlem i nogle af foreningerne. Men vi  kan prøve, at hjælpe med, at starte en 

forening op. Dette vil May-Britt gerne hjælpe med.

Oversigt over kontakt personer – May-Britt har lavet en ny der ligges på drev.

4. Kasserer:

Indestående i banken – 84.772,92 kr. på kontoen.

Kvitteringer – Er afleveret.

Ny lovgivning – vi er ikke en del af den nye lovgivning, da vi er en frivillig forening, ikke betaler 

moms og ikke tjener over 300.000,00 kr. på 2 år.

Drejebog til kasserens opgave – laves af pia og May-Britt efter sommeren.

5. Politisk:

Landsforeningen – Der har været stille indtil nu. Der er pt to verserende sager. En stordagpleje 

der er lukket med en dags varsel. Dette fordi deres lokaler var godkendt efter forkerte forskrifter. 
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Og en anden sag om stordagplejere på Djursland, hvor kommunen ikke kalder det institution, 

selvom det er i lejede lokaler, hvilket jo er det by og landskabsforvaltningen her i Aalborg hævder.

Brev – Landsforeningen har skrevet til borgen, vedr. opsættelse af fradrag til 70%, så fra vores 

side er der gjort opmærksom på problematikken om de stigende udgifter.

6. IT-ansvarlig:

Status på hjemmesiden – Der er 186  medlemmer deraf 22 store. Der skrives til Morten, for at 

rette til , så vi kan sætte datoer på til efter 2024 (uendeligt).

7. Arrangementer

Status på arrangementer – alle arrangementer er afviklet. Vi vil gerne henstille til at de 

medlemmer der tilmelder sig arrangementerne, også møder op, eller i det mindste sender afbud.

Tovholders opgaver – Afholdelse, kage/kaffe, evt. aflysning. Arrangørens opgave er booking af 

arrangement, booking lokale, sende indbydelse.

Hvem gør hvad ved tilmelding med betaling – Eva godkender og hæver hos bambora.

Manglende lokale til GE og til foredrag – May-Britt tager en snak med Torben vedr. GE 

May-Britt undersøger pris og ledighed af Svenstrup Kirkecenter til forældreforedraget.

SOSU godkendt kalender – May-Britt sender tilbuddet til SOSU kurserne.

Tilbud om foredrag om autisme – Maiken Nickel tilbyder dette. Vi gemmer det til næste år.

Indbydelser – Indbydelser sendes ud ca. en måned før.  Vi vil fremover lægge alle indbydelser ind 

på hjemmesiden, så der er en fuld oversigt over alle arrangementer.

Krea-aften og madspild – Pia vil gerne ta´ over for Lene Bruun d. 1. oktober til madspild kurset og 

krea-aftenen finder Henriette/May-Britt en ny dato til.

Kenn lad-cykler – Han har skiftet firma, han er ikke vendt tilbage.

8. Reklame:

Status på reklametasker – De er så vidt vides afbestilt, men vi hører lige Linette.

Stativ til reklamebanner – vi har modtaget stativet til vores  banner. 

Logo til tryk – Vi har ikke et der er rigtig godt. Vi hører tidligere bestyrelsesmedlemmer om de har

noget, men er bange for at det er gået tabt.

Ny reklame måde –  vi taler om reklame via vores åbne hjemmeside, den ligges i tænkeboks.



                                                                                                                            CVR nr. 34 55 26 06

 Referat fra bestyrelsesmøde den 8. Juni 2022

9. Nyhedsmail:

Næste nyhedsmail – Der kommer ingen, da der ikke er meget at sende.

10.  Evt.: 

Sommerferie - Da vi alle skal holde ferie hen over sommeren, kan lidt længere svartid forventes.

Kurser – May-Britt vil som privatperson, fremadrettet gerne udbyde kurser, som foreningen, kan 

gøre brug af (købe) dette vil vi som bestyrelse, gerne støtte op om. Vi vil hver gang tage stilling til 

om kurset er relevant, og om vi vil købe/tilbyde kurset til vore medlemmer. Evt. materialer som 

sælges på disse kurser, sælges af May-Britt som privat person.

             

 Næste møde:

15. august kl. 18.00 hos Lona, Kongstedlundvej 1, 9200 Aalborg sv. 


