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Side 1/3

Sted: hos May-Britt               

Deltagere: Lona, Pia, Eva S., May-Britt, Linette

Fraværende:  Henriette og Eva

Referent: Lona

       0. møde med SOSU:

Der bliver af SOSU Nord lavet et program, der strækker sig over den næste lange periode – Det er 

sådan med kurser hos SOSU at de afsluttes med en prøve, men denne er frivillig at deltage i. 

Tager man prøven får man et uddannelses bevis, tager man ikke prøven får man et deltagerbevis.

1. Godkendelse af referat – skal underskrives: 

Godkendt.

2. Siden sidst:

Henvendelser fra medlemmer:

Meget få henvendelser, mest vedr.  om der ikke er coronaregler, og en enkelt henvendelse vedr. 

tryk af logo på jakke.

Status storordninger:

May-Britt har brugt meget tid på arbejdet omkring storordninger. Der har været skrevet rigtig 

meget på kryds og tværs, men uden at noget er afgjort.

Opfølgning på møde med privat pasning 17/2:

May-Britt, Pia og Lona deltog. Det var ikke et dialogmøde men et 

informationsmøde/introduktionsmøde med deltagelse af Morten Theissen.

Indkaldelse til gruppemøde den 14/3:

Meget sen indkaldelse til dette møde – Det er utilstedeligt at indkalde til dette møde så sent.

3. Formand:

Hængeparti morten leth:

May-Britt fixer.

Udarbejdelse af materiale:

Den gode overgang – May-Britt arbejder på dette.

Madspild – Pia og May-Britt laver noget materiale.

Udskrivning af drejebøger:

Det besluttes at disse ikke længere udskrives, men at de ligger på drevet, og der altid i de nyeste 

versioner. Der udarbejdes en oversigt, således at man hurtigt kan se indholdet.

Beslutningen er taget af hensyn til brug af papir og printerpatron.

Brev om vejledning til ansøgning ved opstart:

Den bliver læst på mail hurtigst muligt, således Søren kan svares.
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4. Kasserer:

Indestående i banken:

84.175,01 kr.

Kvitteringer:

Der er afleveret kvitteringer.

Virusprogram:

der er downloadet et gratis program, og det kører fint. Foreningen har faste udgifter for ca. 

13.000 kr. om året.

5. Politisk:

Brev om tolkning af pasningsformer til privat pasning + rådmand:

Igen problematikken om storordningerne og tolkningen af definationen. Derfor må vi ha´ skrevet 

et brev til privat pasning og rådmand Morten Theissen, om en ny tolkning. May-Britt skriver 

dette.

Ny afgørelse om opsigelses varsel:

Landsforeningen har sendt os information om at Retten på Frederiksberg har afgjort at vores 

opsigelse ikke må være længere end løbende måned + 1 måned.

Da forbrugeraftaleloven også gælder for vores kontrakter.

Dette skulle dog ikke være det store problem for os her i Nordjylland,

Aalborg har haft denne regel i mange år.

6. IT-ansvarlig:

Status på hjemmesiden+ antal medlemmer:

Der er 178 – 156 små og 22 store.

Siden skulle gerne være helt oppe at køre - også mobilpay.

7. Arrangementer

Status på  arrangementer:

Der er blevet aflyst 2 førstehjælpskurser og 1 temaaften, alle pga for få tilmeldte. Næste 

arrangement er madspild d. 5/4 og den gode overgang 7/4

Afregning for afholdelse af kursus:

Et flertal af bestyrelsen er enige om at undervisere, også bestyrelsesmedlemmer kan/skal 

aflønnes for undervisning/foredrag. Aflønningen sker ved gavekort.

Gøremål ved tilmeldning:

opgaverne er fordelt.

Tovholder:

Fordelt.

Betalings   regler ved booking:  

Vedr. betalingsbetingelser, skal man ved booking være obs på hvordan og hvorledes de er.

Der skal tilskrives i drejebogen at man skal være opmærksom på hvilke betalingsbetingelser de 

forskellige foredragsholder har. Prøv evt. ved booking at hele beløbet ikke skal betales inden 

afholdelse fx ½ pris før og resten efter foredrag. 
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Cykel demo:

Kenn fra Gandrup vil gerne demonstrere en el-lad cykel for vores medlemmer. Tilmelding direkte 

til Kenn. Foreningen er ikke arrangør på dette arrangement, det er Kenn selv.

Gaver til konkurrence:

Vi beslutter at gaverne til konkurrencerne skal være til en værdi af ca. 500 kr.

8. Reklame:

Logo – dårlig fil:

May-Britt tjekker skyen, for en logofil.

Vi skal bruge en ordentlig logo-fil til tryk.

9. Nyhedsmail:

Deadline på næste:

Der er ikke basis for en nyhedsmail i denne omgang, og derfor sendes der kun tilbud ud fra 

Æblekinder, kørerende fysioterapeut,bonlulu og cykel Kenn. 

10.  Evt.:

             Vi beslutter at der ikke længere sendes referat ud på mail, men at det uploades på hjemmesiden.

Fremover vil referater derfor fra bestyrelsesmøderne blive lagt ind på foreningens hjemmeside, 

og kan læses der. Når det er skrevet og lagt op, sendes der besked til medlemmer på mail og på 

facebook gruppen.

 Næste møde: 8. juni 22 kl. 18.00 – hos Pia, Asaavej 30, 9220 aalborg ø


