KLUBRÅDSMØDE 04.08 2015
Referat fra klubrådsmøde 04.08.2015.
Ordstyrer: Leif.

Tilstede: Leif, Janne, Camilla, Mathias, Britta, Brian, Troels, Jakob,
Rikke, Maria og Tommy.

Afbud fra ----

Punkt 1: Ref.: Intet referat fra sidste møde.

Punkt 2: PR. Tommy opfordrer klubrådet til at læse artikel vedr.
aktiviteter på Hyldegaarden. Tommy sender artiklen til Jakob.
Klubrådet spørger om der er nogen der vil samle ind til
julebankospil... Brian, Britta, Leif og Maria springer over denne gang.
Troels, Janne vil gerne. Tommy holder et lille møde med Troels og
Janne
Punkt 3: Diskotek.
Butterfly er bestilt til Ringsted natten i Ringstedet. 28.8.
Leif spørger hvor lamperne til det gamle skilt er henne. Butterfly
kigger på hemsen på kontoret.

Punkt 4: Bestyrelsesorientering.

Intet at bemærke…….

Punkt 5: Kalender: gennemgået. Godkendt.

Punkt 6: Nyt fra klubleder.
Personale summer i fremtiden fra 18.30-18.45.
Orientering om ny frugt løsning… Regnbuen leverer udskåret frugt…
Klubrødder vil gerne hjælpe med at ligge det leverede frugt på fade
og evt skære bananer ud. Vi vil kigge efter et svaleskab til frugten og
sodavand. Dette skab skal stå i Vores nye depot. Det skal være med
en lås… Tommy vil spørge Henrik om han vil sørge for transporten af
dette fra Regnbuen ….
Timeforbrug. Tommy orienterede om hvorledes vi i de sidste 4
måneder af 2015 må holde igen med timeforbrug og også undlade at
lave nogle af de ture medlemmer gerne ville. Der vil ikke være det
samme antal personaler på klubaftener som hidtil og medlemmer
opfordres til at give en hånd med så god som de kan; og som de
ellers også gør pt. Tommy har orienteret personaler og på næste
bestyrelsesmøde vil det blive drøftet hvordan en henvendelse til
Ringsted kommune bør laves. Vi håber på at det kan lade sig gøre at
regulere personaletimer så ture i fremtiden ikke helt må aflyses.
Fest aflyst.
Den fest det var planlagt at holde d 31 oktober bliver ikke holdt. Også
for at spare de timer der mangler. Der var indhentet forslag på
afholdelse uden for Opalen og med forskellige måder at sætte en pris
sammen blev det under alle omstændigheder en meget dyr fest både
hvad angår deltagerbetaling og anvendelse af opsparede
aktivitetskroner.
Tommy anbefaler vi ved fremtidige fester finder et sted med gode
fysiske rammer ( toiletter, p plads, festrum, Scene, dansegulv) og
arbejder videre med evt mulighed for at benytte forening til praktiske

opgaver. Opdækning, servering, salg drikkevarer og oprydning. De
oplyste satser i fx festival sammenhænge og halfester er ca 75-100kr
pr time til disse hjælpere. Dette er dog langt fra da ca 3oo,-kr
personaletimer koster.. Aktuelle muligheder er Regnbuen,
Ådalskolen, Opalen, ”den gamle stald i Mulstrup på Haslevvej 4 km
uden for Ringsted.
Punkt 7: Hvordan sikrer vi at klubben får besked om afbud til
aktiviteter. Og at medlemmer der melder sig til ikke glemmer. Vi
overvejer om vi skal sende en sms med besked som en husker..
Jakob og Leif vil gerne hjælpe med opgaven. Vi må få undersøgt
hvordan det foregår praktisk.
Punkt 8: Praktiske opgaver på en klub aften..
Leif fortæller om en liste de benytter i Støtte og aktivitetscenteret
med beskrivelse af praktiske opgaver. Britta eller Leif finder denne
liste..

Punkt 9. Referat klubrådsmøde. Vi savner et referat fra klubrådsmøde
holdt senere end 12 maj… Jakob tjekker kalender.
Punkt 10. Hjælper til madbix.
Leif og Maria efterlyser at der gerne måtte være flere medlemmer der
vil være med til madbix. Tommy lover at lave en skrivelse til de
respektive botilbud og fællesskaber med opfordring til dette.
Troels efterlyser at vi i fremtiden lader medlemmer handle ind…
Tommy lader opfordringen gå videre.
Punkt 11. Nihola cyklen i spil til TAXA. UDSAT……
EVT: Britta går opmærksom på at klubben bør finde en personale
mere til at tage hånd om barindkøb. Tommy opfordrer Britta til at tale
med Trine om dette
Næste møde: 10 september
Kaffe: Brian

Borde: ?Leif/ Maria

Slut….

.

