
Bestyrelsesmøde d. 13. august 2018 i lokalerne bag hallen 

Deltagere: Jakob, Lars, Pia, Kim, Henrik (ref.) 

 

 

Status på fremadrettede projekter og indsatsgrupper 

Kulturinteresserede (Jakob følger op) 
Mulige til indsatsgruppe til opfølgning drøftet 

 ? 

 ? 

Mulige kunstnere som bidragydere drøftet 

 ? 

 ? 

 

Unge-gruppen (Henrik arbejder videre) 
Mulige til indsatsgruppe til opfølgning drøftet: 

 ? 

 ? 

 

Skal der laves en brainstorm eller kan vi direkte etablere en gruppe? 

Markedsdagen / arbejdsgruppe fra den stiftende generalforsamling 
Henrik følger op overfor Evald efter deres møde i slutningen af juni 

Markedsføring / synliggørelse 
Seneste arrangementer offentliggøres på Vision Bording (Henrik) 

Ingen konklusioner i f.t. mulig fremtidig indsatsgruppe 

 

Status på ansøgninger 

Kulturnat / markedsaften (Jakob følger op) 
Else Jacobsen m.fl. har sendt ansøgning, der er blevet vandskadet  

Jakob følger op og får afklaret hvad der menes i f.t. økonomien 

Arrangementet afvikles d. 28. september og er offentliggjort på Vision Bording 

Kend din præst 
Afvikles d. 5. september / tilskud søgt og bevilget, kr. 1.000,- 

Kirsten Møller / Væksthusets venner 

Lege- og aktivitetsting, initiativ fra foreningen 
Lars stiller to paller med hver 3 pallerammer op (ved basketkurven og ved multibanen) 

Pia putter de indkøbte ting i kasserne 

Henrik fotograferer og lægger på Facebook med opfordring til at bidrage med yderligere på lørdag 

 

 

 



 

 

Diverse 

Ansøgningsblanket rettes til (Henrik) 
Blanketten er vanskeligt forståelig for ansøgerne 

Vi skal have forbedret opbygningen af dokumentet 

Henrik laver et forslag  

Fremtidige evalueringer med RD/IBK 
Det er aftalt at Jakob træder ind i den løbende evaluering med RD og IBK i stedet for Henrik eller ved behov 

eventuelt sammen med Henrik 

Næste møde 
Næste møde er fastlagt til torsdag d. 8. november kl. 19.30 i lokalerne bag hallen 

Aftale med RD og IBK om årligt evalueringsmøde 
Henrik tager kontakt med RD og IBK om tidspunkt m.v. for den årlige evaluering 

 

 

 

Henrik Engedahl, 150818 


