Referat
Torsdag den 21. juni 2018 - kl.16.30

Tilstede

Rikke Hansen - Forkvinde

RH

x

Nanna Venøbo - Næstforkvinde

NV

x

Rikke T. Mygind - Kasserer

RM

x

Nanna Hansen - Bestyrelsesmedlem

NH

x

Emilo Christensen - Bestyrelsesmedlem

EM

Louise Lund Hansen - Suppleant

LH

Christian W. Jensen - Suppleant

CWJ

x

Tegnstyrer

RH

-

RM/CWJ

-

NH

-

Referent
Trello/To do liste

1. SOCIALE MEDIER:
● Hjemmeside (Alle)
Diskussion om vi skal bruge Ali, som CWJ har kontaktet, eller om vi skal finde andre og
høre hvad de tilbyder og til hvilke pris. Vi vil også søge ungdomspuljen hos DDU.
Konklusion: RH sørger for ansøgning til ungdomspuljen, og CWJ kontakter Ali for at høre
om hvilke sider han har lavet, således vi kan se hans arbejde.
● 1 eller flere mailadresser (RH)
Vi har i en længere periode ønsket personlige mail, således vi virker mere professionel,
samt at det ikke skal ende med gmail.com
Konklusion: RH går videre med det
● Brug af snapchat/facebook (RH)
Vores egen snapchat skal kun bruges til hygge og sjov - og ingen beslutninger, diskussion
m.m. - det skal vi bruge vores Facebook-forum til
● Hashtags i vores forum (RH)
Vi skal være bedre til at bruge hashtags i vores forum, og lad være med at bruge lange ord
i et hashtag, så er det bedre med flere hashtags med korte ord. Det er for at gøre vores
arbejde nemmere, når vi skal søge tilbage på noget
● Ansvarlig for sociale medier (EM) (RH)
EM vil gerne slippe for ansvaret for sociale medier, da han ikke får tid til det når han
starter på FR. NH tager over

2. UDVALG:
●

Alle udvalgene

● Aktivitetsudvalg (Camilla R. og Simone M.)
Der har været meget stille, da Camilla er på barsel og Simone er i USA. Men hvad gør vi?
Spørgsmålet er om vi stadigvæk har brug for et aktivitetsudvalg, når vi har så mange
arbejdsgrupper nu.
CWJ kontakter Aktivitetsudvalg og høre om hvad de gerne vil med aktivitetsudvalg, om de
ønsker at stoppe eller fortsætte
●

Barudvalg (Kenneth B., Daniel O., Mona T.)
○ Shopbox (RH)
Det har længe været undervejs, men Barudvalget er ikke kommet videre med det. Vi
kender ikke grundene til det, men nu tager bestyrelsen over, og går videre med det. CWJ
kontakter BU og fortæller at de ikke skal tænke på shopbox mere
○ Drinkskort (RH)
Det har også været længe undervejs også. Det skulle oprigtig være klar til non-tema fest,
men det blev desværre ikke klar, da der var kommet flere nye ændringer.
CWJ kontakter BU og beder om at få de nye ændringer til drinks-kort, således vi kan
begynde at producere drinkskort.
○ Den fremtidige kommunikation (RH)
Diskussion om hvordan vi kan optimere kommunikation mellem udvalg og bestyrelsen
○ Hvad er forskellen mellem medlem af BU og selve BU? (RH)
BU er dem der styrer. Medarbejderne er blot med i TegnBaren
CWJ spørger bar-lederen om hvem der sidder i BU nu
●

Coda-udvalg (Rikke M. og Mona T.)

●

Kreativ-udvalg (Patrizia)

3. ØKONOMI:
● Skal TegnBølgen have et eget hævekort/dankort? (RH+RM)
Det vil gøre arbejdet meget lettere for os hvis vi har dankort, idet kasseren kan
mobilepaye til andre - og hvis vi skal købe noget ekstra til vores arrangementer, kan vi
bruge dankortet, i stedet for at en anden lægger ud.
Konklusion: Vi skal have dankort, og den skal ligge i pengekassen. RM sørger for at bestille
4. DDU/DDL/andre foreninger:

●

Formandsnetværksmøde den 25. august 2018 (RH)
DDL afholdes mødet den dag - blot bare til orientering. Men det er jo den samme
dag, som DDL turne afholdes. Så ved ikke hvad vi så gør? RH holder øje med det.

● Castberggård repræsentantmøde - hvordan gik det? (RH)
CWJ fortæller at mødet gik rigtig godt. Det handlede mest om ejendommen, og hvordan
Castberggårds fremtid ser ud mht. feriehygge og spisesal. Der blev sagt ja til møde mht.
udvikling af Castberggård
● Møde med Viking (RH)
I morgen d. 22 juni skal RH og CWJ have et møde med Viking, hvor vi vil drøfte den
fremtidige samarbejde og brug af lokalet
● Uddannelsesmesse- og arbejdsmesse (EM)
Konklusion: Det er vigtigt at vi husker at arbejdsmarkedet også skal med ind i messen, idet
vi fornemmer at målgruppen her i Jylland er dem der ER færdig med uddannelse, og
derfor enten er i arbejde eller jobsøgende.
CWJ vil gerne med i arbejdsgruppen, og han kontakter DDU omkring det. Evt. huske
Castberggård med i samarbejdet.
●

Miss&Macho (EM) (RH)
EM: Der er rykket hele tiden - så ingenting er besluttet endnu. RH: Orker ikke og
bruge energi på det mere - så tænker det lægges på hylden, indtil vi hører mere
fra andre foreninger. Alle er enige.

●

DDL turne (RH)
Samme punkt som formandsnetværksmøde. RH holder øje med det.

5. EVALUERING:
● Seksulitetsdag d. 5 maj 2018
Er uploadet i drev
● Medlemsmøde den 12. maj 2018
Er uploadet i drev
● Headon den 12. maj 2018
RM sørger for at få det lavet
● Codaarrangement d. 19 maj 2018
Er uploadet i drev
● Biograf d. 8 juni 2018
Afventer EMCs kommentar
● Skattekursus den 9. juni 2018
RM sørger for at lave det
● Jellingløbet d. 13 juni 2018
RM sørger for at lave det

6. KOMMENDE ARRANGEMENTER:
Juni
Den 21. juni

Bestyrelsesmøde

Juli
SOMMERFERIELUKKET
August
September
Den 1. september
Hawaii-fest (NV, EM, Patrizia Stabel)
Der er styr på det. Arbejdsgruppen undersøger om muligheden for at leje slush-ice
maskinen
Den 29. september
Poseuddeling og bowling
Oktober
Den 27-28 oktober DDU ungdomsforeningsseminar (RH + NH)
7 okt. foredrag vejle af Katrine g.
November
Den 3. november

Volley-fest

December
Ikke datosat endnu
- Sommerhus
- Poolturnering for både forår og efterår. Forår er aflyst. I stedet for efterår. RH står for det
- “VM fodbold” - what to do?
TegnBølgen holder ferielukket hele juli måned, så det bliver ikke til noget
7. ANDET:
● Hvem skal have nøgler? (RH)
Vi har i alt 5 nøgler, men mangler 2 af dem - dem skal vi have fat i. RH sørger for at skaffe
de sidste nøgler.
Fremover skal det være sådan at CWJ, RH og RM har nøglerne til lokalet+skabet. Og NH og
NV har nøglerne til lokalet.
● Årets frivillig 2017 - er der styr på det? (RH)
Ja, sagen er lukket.
● Tavshedspligt (RH)
Da der sker så mange skrift i bestyrelsen, og der er mange fortrolige ting vi snakker om
under vores bestyrelsesposter/møder/Facebook, er det en god ide med en tavshedspligtdokument, som vi alle underskriver. Det er også noget vi overholder fremover - dvs. til
den næste bestyrelsesperiode, når der kommer nye ind

● Bødekasse (RH)
RH forklarer hvad bødekassen er. Hvis man ikke udfører sine to-do-listen inden næste
bestyrelsesmøde, får man en bøde på 20 kr. Pengene bliver brugt til os, f.eks. afsluttede
middag før Gefo, eller hygge osv
● God sommer video (RH)
Vi skal lave en “God sommer” video, hvor vi ønsker folk god sommer, og fortæller at vi har
ferielukket i juli, og derfor ingen arrangementer og lav aktivitet i Facebook og mails
NV spørger EMC om han vil sørge for at lave manuskript
●

Indgravering pokal - hvordan går det? (RH)
RH kontakter Kenneth for at høre mere og hvordan det ser ud nu.

● Samarbejde med Globen Sports (RH)
Tegnbølgens samarbejde med GS ophører fra d.d
●

Oprydning (RH)
NH tager ansvaret for at finde en dato, hvor fleste af os, som kan hjælpe til
oprydningen. Både i spinderihallen og i Knivskarpt

●

Standby-liste (RH)
Vi har flere arrangementer, som er på standby på nuværende tidspunkt. Så vi er
nødt til at lave en liste over de arrangementer, som vi evt. mangler at sætte en
dato på eller udsættelse af en eller anden grund.

●

Liste over arbejdsgrupper (RH)
Som ovenstående - vi mangler et overblik over det hele. NV laver en liste.

●

Løsning til vinsmagning-arrangement (NV)
NV vil gerne vide hvordan vi bedst gør ang. overnatning og selve arrangementet.
Vi diskuterer lidt frem og tilbage - så nu kan NV arbejde videre med det.

●

Katrine Gisigers foredrag - plan B (NV)
Vi ved jo stadigvæk ikke, om vi får fonden til netop dette arrangement. NV vil
gerne vide, om vi gennemfører arrangementet lige meget hvad? Også selvom vi
ikke får fonden?
Konklusion er at vi gennemfører uanset hvad.

●

Husk kommunikation i vores forum (RH)
Vi skal huske at kommunikere bedre i vores forum - i stedet for mange punkter til
hver møde. Bare en påmindelse.

●

Vigtig info bedes at informere RH (RH)
RH vil gerne have, at folke skal være bedre til at informere hende, hvis der er
noget. Så hun bedre kan følge med og få en fornemmelse af det hele.

●

Ansvarsområder opdateres (RH)
○ Opslag på facebook - DONE

○
●

Begivenheder for de arrangementer - vi har styr på det.

Intro-video (RH)
Rigtig god video - stor ros til arbejdsgruppen. Men der er et par ting, der skal
ændres. Såsom ord, beskrivelsen af coda og tempo. Og lyden skal naturligvis
fjernes. RH kontakter Patrizia

8. EVENTUELT:
●

Næste møde (ALLE)
Vi blev enige om at holde et møde lige før hawaii fest. Dvs. den 24. august 2018

● Spinderihallerne - lokale (kontaktes evt. Lokale Råd i Vejle)
RM og NV var til et møde med Vestbyen, samme med andre der bruger Spinderihallerne.
Vi fandt ud af at der faktisk er nogle foreninger der har egne lokaler - det vil vi gerne
prøve at få videre med
Konklusion: RM og NV går videre med det

