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Sted: hos May-Britt               

Deltagere: Lona, Pia, Jeanette, May-Britt, Tine, 

Fraværende:  Linette, Eva

Referent: Lona

1. Godkendelse af referat – skal underskrives: 

Underskrevet.

2. Siden sidst:

Alle går hjem og læser velkomst folderen og melder tilbage til May-Britt.

Det samme gælder teksten til hjemmesiden.

Vi dropper BOS cykelmekaniker og tager en snak med Aalborg cykelværksted.

May-Britt har lagt en del dokumenter på hjemmesiden. 

Vi håber at medlemmerne vil gøre brug af disse.

3. Formand:

Telefon. Der har været en del henvendelser på telefonen, bla andet forældre der søger plads til 

pasning.

Derfor må vi ha´ gjort vores hjemmeside mere forældre venlig. Der har også været henvendelser 

fra nye der gerne vil være passere. Der har også været en del andre henvendelser.

Sygedagpenge. Aalborg sygedagpengekontor har henvendt sig, da der er nogle komplikationer i 

forhold til hvis vi bliver langtidssyge og har brug for sygedagpenge. 

Sygedagpengekontor har ændret procedure og vil fremover vurderer flere til at være 

lønmodtager, hvis der passes op til 5 børn i eget hjem,uden fast vikar.

Ved vurderingen som lønmodtager i dette system betyder det at forældre skal betale i 30 dage 

(opsigelsesperioden) inden der kan fås sygedagpenge.

ved vurderingen som selvstændig skal forældre betale i 14 dage.

Det kan være en god ide selv at undersøge hvordan de vurderer ens pasningsordning så man på 

forhånd ved hvordan man er stillet ved en langtidssygemeldning.

Medlemshenvendelse. Vi tager synliggørelsen på kommunens hjemmeside med på dialogmøde.

4. Kasserer:

Indestående i banken:

Der står pt. 80.471,31 på kontoen.
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Der er ændringer i den måde clearhouse udbetaler til os, hvis vi vil ha´gratis udbetalinger. Der 

bliver lidt mere arbejde med det for kasseren.

Kvitteringer: kvitteringer afleveret.

Politisk:

Landsmøde er flyttet til 2. april – Pia, Eva og May-Britt deltager.

5. IT-ansvarlig:

Status på hjemmesiden+ antal medlemmer: 171 – 150 små og 21 store

Vi læser alle teksten til den nye hjemmeside, kommentere og godkender.

6. Reklame:

Stafet for livet – Det er desværre sådan at dette arrangement lukker.

Aalborg håndbold er ikke en mulighed for os, det er simpelthen for dyrt.

Vi skal ha´ lavet noget reklame.. Pt taler vi foldere, pixibog og indkøbsnet. Vi indhenter tilbud på 

dette, hvilket Jeanette hører WIKAskilte om.

Der tales om at vi gerne vil ha´ slettet vedtægten vedr. beløbsbegrænsning på 10.000 til reklame.

Bestyrelsen har sendt en mail med denne vedtægtsændring, så det kan behandles på 

generalforsamlingen

Google maps: Eva laver en vejledning til opsætning.

Undersøge flere måder til reklame fx, instagram.

7. Arrangementer

Status på  arrangementer: Der er lavet en årskalender med forskellige arrangementer.

May-Britt hjælper med at få lagt dokumenterne op.

Sosu-nord der ligger en mail, vedr. kurser. Denne skal læses og kommenteres på hvilke kurser vi 

kunne tænke os.

8. Nyhedsmail:

Der sendes ingen i denne omgang.

9. Evt.:

             

 Næste møde: 

8. Maj 2023 kl. 18 hos May-Britt


