
Bestyrelsesmøde den 3. januar 2019 nr. 3 

 

Til stede ved mødet: Lamia, Sacdiyo, IngeLise, Mette, Kobra, Anja, Golaley og Kirsten 

Afbud fra: Soz og Ghada 

Dagsorden: 

Valg af ordstyrer 

Godkendelse af referat fra sidste møde 

Referater fremover 

Kontonr. 

Arbejdsfordeling 

Brochure/visitkort 

Evt. 

Valg af ordstyrer: 

Mette 

Valg af sekretær 

Kirsten 

Godkendelse af referat: 

Godkendt af alle, og mængde af information fra møde 2 er tilfredstillende. 

Referater fremover: 

Referatet sendes rundt senest 14 dage mødet, så den er klar til næste møde, og der kan ses de 
opgaver, der ligger til de enkelte. 

Referat og dagsorden læses af alle før hver bestyrelsesmøde. Begge dele sendes ud pr mail og i 
Facebook gruppen: Bestyrelsesn - Kvinder Danner Netværk. 

 



Kontonr. 

Anja og IngeLise har været i Jyske Bank, der er modtaget brev om Persondata til E-Boks, så alt er 
snart på plads. 

IngeLise, (Formand) og Ghada, (Kasserer) har rådighed til konto. Der gives fuldmagt til os andre, 
når der foretages indkøb på konto. Husk boner. 

Anja: Helhedsplanen overfører et beløb til Kvinder Danner Netværk, da Foreningen er et godt 
initiativ, og opfylder de mål, som Helhedsplanen bidrager til. Der overføres et beløb et sted 
imellem Dkr.: 5000-8000. 

Vagtplan: 

Vagtplanen sender IngeLise ud efter weekenden. 

Arbejdsfordeling: 

Der laves 4 kander kaffe og 1 kande te, som udgangspunkt hver aften inden kl 18. De skal krydses 
af på seddel i køkken. Rullebord med kopper, kaffefløde, sukker mv gøres klar, og evt ændring på 
borde gøres også klar inden kl 18. 

Dem der har vagten er der fra start til slut, og hjælper med at rulle ned, og låse af, og går sammen 
med den frivillige hjælper i køkkenet, som de sidste - hver gang. 

Der byttes internt, og aftener, hvor man er forhindret i at komme, hvor alle er sat på meldes til 
IngeLise i god tid. 

Der ligger navneskilte i skabet med vores ting, der bæres af alle, der har vagt den pågældende 
aften, så det kan ses, hvem disse er, og andre kan holde fri. 

Dem der har vagten byder velkommen, og præsenterer aftenens program og evt. gæster, og siger 
ligeledes: Tak for i aften, og tak til evt gæst udefra der står for aftenens emne. 

Under velkomst kan også meldes ud ang Foto/video eksempelvis ved danseaften, zumba mv. Vi 
udviser naturligvis en go atitude. Er nogle utilfredse med regler, da må de komme til 
Generalforsamling, og sætte dette som forslag til ændring. 

En offentlig holdning der skal kommunikeres ud. 

Der besluttes, at kun Anja må tage billeder, og dette efter aftale. Vi har ret til at bede andre om at 
slette. Dette foreslås taget op som emne til næste kvindemøde den 9. januar til snak på tværs, 
hvilket Anja vil gøre, plus at der gøres opmærksom på, denne aften, at vagter går med skilt. 

Forslag kommer ind i denne snak omkring dette, at der kan laves en Forslagskasse, hvor kvinderne 
kan komme med ideer til arrangementer, eller andet. 



Vi skal være OBS på nye gæster/medlemmer, både danskere og udlændinge, at de kommer med i 
snakken og føler sig velkomne. 

Evaluering af Bingo-Banko-aften: 

Fantastisk med gaver og opbakning fra butikker. 

Vi skal være obs på, at der er kvinder på mange niveauer, rent sprogmæssigt, og at disse aftener, 
er en 

læring på mange planer. Tempo skal sætte ned, og det er vigtigt, at det er hyggeligt fremfor at at 
de gængse bankoregler overholdes til punkt og prikke. Men at der er fokus på hygge, lære sprog 
og tal i et fællesskab. 

IngeLise og Kobra vil gerne, at andre tager over til næste gang, der skal søges gaver hos 
butikkerne. 

Butikkerne synes, at det er et godt initiativ, og Anja laver gerne et skriv, der tages med rundt fra 
Helhedsplanen, og hvad det er formålet er. 

Vi skal sætte ambinationsbehov ned til eksempelvis: 

4 spil - 1 række - pladen fuld - evt sidegevinster 

Snak omkring historien kommer ind her i samtalen omkring hvad vi danskere kender fra barnsben, 
og nydanskere er helt ukendte overfor, og hvordan dette evt kan tages op som emner til Snak på 
Tværs. 

Brochure/Visitkort: 

Jòrun vil gerne hjælpe med design til brochure. 

Anja uddeler et forslag, og vi bliver enige om, at det ikke skal indeholde et program, eller hele 
bestyrelsen skal nævnes. 

Det vil være dejligt med billeder, der viser vores mangfoldighed til brochure og facebookside. 

Sacdiyo og Kirsten, vil kigge nærmere på det, og komme med et forslag, der vises de andre i 
bestyrelsen. 

Den skal indeholde: 

Beskrivelse af Kvinder Danner Netværk 

Kort + beskrivelse til at finde det, da GPS er misvisende. 



Adresse 

Formand + tlf nr 

Billeder der repræsenterer mangfoldighed 

Evt. 

Kaffe: 

Anja: Snak frem og tilbage angående økonomi og kaffe, som nystartet forening, hvor kaffen løber 
op i Dkr. 6.800. Kiosk er en selvstændig enhed, der skal give overskud, derfor kan vi ikke få den 
billigere end de dkr. 20 pr kande. 

Helhedsplanenes økonomimand og Anja vil gerne støtte Kvinder Danner Netværk, som nystartet 
forening, og give dkr. 10 pr kande. Dette bliver skrevet i Helhedsplanen. 

Husleje: 

Husleje er endnu ikke på tale, da Trivselshuset lige skal tænke i udvikling, og endnu ikke er nået til 
dette punt. 

Arrangementer: 

Vi skal være opmærksomme på, at ikke alt skal koste penge, der bliver arrangeret til 
kvindeaftenenerne. Det meste skal foregå gratis 

§18 midler: 

Der skal søges §18 midler, og der sættes forslag om, at nedsætte et udvalg snarest til dette, så 
ansøgning ligger klar inden Generalforsamling. Anja vil gerne være med i dette udvalg. 

Dato for Generalforsamling: 

Generalforsamlings dato sættes til den 13. marts 2019 

Indkaldelse til Generalforsamling sendes ud den 20. februar 2019, (husk dato for sidste frist for 
indkomne forslag til evt ændringer i vedtægter mv). 

IngeLise vær obs på besked ang aflysning af Zumba til Payman 

Næste bestyrelsesmøde: 

Dato sat til 1. februar 2019 kl 14.00 

Emner til næste dagsorden: 



Generalforsamlings indkaldelse mv 

§18 udvalg 

Brochure 

----------------------------------------------------- 

Assisterende sekretær 

Kirsten 

 


