Bestyrelsesmøde d. 7. februar kl. 19.00 i lokalerne bag hallen
Deltagere: Jakob, Lars, Kim, Henrik (ref.). Pia fraværende

REFERAT
1. Status på ansøgninger/aktiviteter (oversigt vedlagt)
Find vej i Bording og kend din blomsterhandler afventer afvikling

2. Ansøgninger til behandling
Ansøgning fra Væksthusets venner om kameraovervågning … godkendt

3. Regnskab 2018
Regnskabet for 2018 blev gennemgået og godkendt.

4. Opfølgning på projekter og indsatsgrupper
Kulturinteresserede (Jakob)
De to projekter med kunst på Mødestedet er begge i god proces.
o Børn/stokke i maj juni
o Gavlinstallation i augustKører i perioden marts-juni.
Unge (Henrik)
Ikke noget nyt
Markedsføring/synliggørelse (ikke opstartet)
Ikke noget nyt
Mulige nye indsatsgrupper (fra sidste referat)
Musik (flere forskellige kategorier…) .. John Laue (Henrik) Lisbeth Pedersen (Jakob)
Teater … emner til indsatsgruppe efterlyses
Biograf … emner til indsatsgruppe efterlyses
E-Sport … Spørg ungdomsskolen (Henrik)

5. Forslag til ny ansøgningsblanket (Henrik)
Overføres til næste møde

6. Opsamling på evalueringsmøde med IBK og RD d. 22. november
Hvilke muligheder ser vi i samarbejdet med Hele Landet fremover?
Bestyrelsen vurderer at samarbejdet med HL har meget begrænset udbytte for foreningens
egne aktiviteter. Det afklares med RD/IBK om der er andre forpligtelser i samarbejdet med HL,
der skal leves op til, og om de i givet fald kan løses på anden vis. Henrik kontakter RD/IBK om
dette.

7. Planlægning af generalforsamling d. 25. marts kl. 19.00
Lokaler:
Forplejning:
Stemmesedler:
Projektor/lærred/lyd:

Hallen (Jacob forespørger)
Kaffe og kage
Henrik
Hallen

Andet:
 ”Hyldest” til arrangører fra 2018 (Jakob inviterer og sørger for det praktiske)
 Præsentation/dagsorden/program (Henrik)
 Indslag efter kaffen. Muligheder afsøges. Henrik
o Claus Steinlein, Thomas Skov, Nicolai Jacobsen, Huxi Bach, Anders Lund-Madsen
 Indkaldelse 21 dg. før ved opslag og annoncering. Ikast Avis d. 27.2. (Henrik)
 Personlig invitation til visionsgruppe-medlemmer og mail-liste-navne
 Opslag på Facebook
 Opslag i 7441.nu er lavet
Forslag indsendes til formanden senest 8 dage før generalforsamlingen
Dagsorden
 Valg af dirigent (Sven Odgaard) … Jakob spørger
 Valg af stemmetællere … findes på stedet
 Bestyrelsens beretning, herunder bevilgede tilskud … Jacob
 Foreningens reviderede årsregnskab … Kim fremlægger (kopier deles rundt)
 Aktuelle emner til debat … tages under kaffen … Jacob planlægger
 Forslag til afstemning … Dirigenten
 Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
o Maibritt, Pia og Henrik er på valg til bestyrelsen
o Henrik genopstiller
o Pia og Maibritt opfordres til at pege på hver tre nye emner. (Henrik)
o Evald og Allan (supp.) … findes på stedet
 Valg af revisor og revisorsuppleanter
o Lisbeth Søgård (rev.) og Lene Thun (supp.) … tages på stedet
 Eventuelt

8. Eventuelt

Kommende møder
Generalforsamling, forslag fra Jakob:
Mandag d. 25. marts kl. 19.00 i Bording Hallens lokaler
Bestyrelsesmøder, forlag fra Jakob:
Torsdag d. 2. maj
Torsdag d. 8. august
Torsdag d. 7. november
Evaluering af år 2 med RD/IBK
Slut november ’19. Afventer mødet d. 22. november

