Bestyrelsesmøde d. 9. februar kl. 19.00 i Bording Hallen
Deltagere: Jakob, Lars, Kim, Kirsten, Janne, Henrik (ref.)

DAGSORDEN
1. Nye ansøgninger til behandling
Ansøgninger siden sidst
 Ingen nye ansøgninger siden sidst

2. Status på hidtidige ansøgninger
Status på projekter, hvor gennemførelsen afventer eller er uafklaret:
 Multistilauget – Aktivitetskoncept (afventer)

3. Tilrettelæggelse af evaluering af LIV efter aftale med RD og Ikast-Brande
Kommune
Punktet kommer på baggrund af foreningens ansøgning om at forlænge perioden for
foreningen i lyset af Coronaens begrænsninger og efterfølgende virtuelle drøftelser med RD og
Ikast-Brande Kommune d. 7. januar (Mikkel, Kenneth Jensen, Jakob og Henrik)
Der lægges op til en evaluering af foreningens hidtidige arbejde som grundlag for en aftale om
justeringer forud for foreningens videre arbejde.
Hvad er gået godt, hvad er ikke? Har vi oplevet begrænsninger? Kan vi se flere muligheder?
Evalueringen skal/kan føre til justeringer i de oprindelige rammer/regler for foreningen. Fx
foreningens levetid, krav til aktiviteter for at opnå tilskud (geografi, anlæg/aktivitet,
selvfinansiering) m.v.
Bestyrelsen skal drøfte hvordan evalueringen tilrettelægges. Jakob og Henrik foreslår at vi
forsøger at inddrage så mange som muligt i evalueringen og at det foregår i sammenhæng
med generalforsamlingen.
Beslutning: Der afholdes evaluering som en del af generalforsamlingen jf nedenfor

4. Generalforsamling planlægges






Tid: Torsdag d. 31. marts kl. 19.00
Sted: Café Tæt På
Forplejning: Janne
Udstyr: (stemmesedler, projektor m.m.): Aftales med proceskonsulenten
Indslag:
o Hovedpunktet bliver evaluering af LIV jf pkt. 3 ovenfor.
o Henrik kontakter Jeanette om hun kan være proceskonsulent på dette punkt
o Ideer til ”gæsteoptræden” sendes til Jakob inden udgangen af februar …
 Offentliggørelse:
o Annonce/indkaldelse i avisen 21 dg. Før (Henrik)
o Foromtale i avisen (Jakob)
o Personlig invitation til Visionsgruppe-medlemmer og foreningerne (Henrik)

o
o
o
o
o
o

Opslag på Facebook og 7441.nu (Henrik)
Plakater (Henrik fremstiller … ophængning evt. af andre)
Bannere (Henrik fremstiller … ophængning evt. af andre)
Løbesedler (Henrik fremstiller … uddeling evt. af andre)
Præsentation til skoleelever (Henrik)
www.livibording.dk (Kim)

Dagsorden
 Valg af dirigent (Jakob)
 Valg af stemmetællere (Jakob)
 Bestyrelsens beretning, herunder tilskud (Jakob)
 Fremlæggelse af regnskab (Kim)
 Aktuelle emner til debat
o Skal vi sende pengene tilbage? (Jeanette)
 Forslag til afstemning (indsendes senest 8 dage før til foreningens mail)
 Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
o På valg er Jakob, Kim og Lars
o Modtager genvalg
 Valg af revisor
o På valg er Lisbeth Søgård
o Modtager genvalg
 Eventuelt

5. Regnskab 2021
Hvis det er klar fra bogholderiet … :-)
Regnskabet gennemgået, godkendt og underskrevet

6. Mødekalender 2022
Forslag til mødekalender for 2022:
Bestyrelsesmøder kl. 19.00:
Onsdag d. 9. februar
Mandag d. 9. maj
Onsdag d. 31. august
Mandag d. 31. oktober
Generalforsamling
Torsdag d. 31. marts 2022

Henrik, d. 10. februar 2022

