BESTYRELSESMØDE 31/8 2020
Tilstede: Dennis, Rikke, Murtaza, Pia, Vivi, Tobias B og Nancy
Dagsorden:
1. Roller i bestyrelsen
2. Generalforsamling 17/9
3. Kontakt
4. Temadage
5. Skurbyen
6. Rikke - nyt forsorgshjem.
7. Omsorgshjem
8. Evt.

Roller i bestyrelsen:
Vi taler om hvad det kræves af rollerne som formand og næstformand. Dennis er bevidst om at ansvaret og
opgaverne er for stor en mundfuld for ham og han ønsker derfor at trække sig fra formandsposten.
Rikke er næstformand og er også bevidst om at opgaverne er store, men vil gerne fortsætte som
næstformand.
Pia vil gerne påtage sig rollen som konstitueret formand frem til næste generalforsamling og tage ansvar
for indkaldelse til bestyrelsesmøde, dagsorden og samle folk.
Næstformandens opgave er at støtte formanden i opgaverne og tage over når formanden er forhindret.
Vivi vil gerne tage ansvar for sekretæropgaven med ansvar for referat på møder og formidling på Facebook
og hjemmeside.
Murtaza og Dennis forsætter som bestyrelsesmedlemmer.
Generalforsamling:
Dennis er valgt for to år til Hovedbestyrelse i år. Murtaza er suppleant.
Dennis og udvalget er enige om at Dennis er bedst i ”marken” og ikke i ansvarsposten i Hovedbestyrelsen.
De ønsker at indstille Murtaza som repræsentant i HB og Vivi som suppleant.
Kontakt og kommunikation i udvalget:
Der er brug for klare retningslinjer i forhold til hvordan kommunikerer vi i bestyrelsen. Der er oprettet en
Messenger gruppe som bruges fremadrettet til fælles kommunikation.
Temadage:
Det foregår i Korsør d. 23 – 24 september.
Skurbyen:
Det rygtes at skurbyen skal rives ned. Vi vil gerne tage derud på brugernes betingelser og tale med dem om
hvordan hænger det sammen og er der tænkt andet og nyt for beboerne.

Udvalget er enige om at tage ud og besøge skurbyen og få en snak med dem omkring livet i skurbyen. De
aftaler at tage derud d. 22/9 og mødes derude kl. 11.00.
Forsorgscenter:
Der er kommet en henvendelse fra Pia, tidligere leder på St. Dannesbo som vil åbne et forsorgshjem på
Sydfyn (Stenstrup Krisecenter) Rikke og Dennis vil gerne tilbyde at køre derned og har plads i bilen til hele
udvalget. De er inviteret på onsdag kl. 11. Pia kontakter Maria på Sydfyn og inviterer dem med.
Evt.:
Bestyrelsen aftaler at mødes mandag d. 7/9 kl. 11.00 på Herberget og planlægge tur til Skurbyen.

