Referat fra klubrådsmøde 15.03.2016.
Ordstyrer: Leif.
Tilstede: Leif, Janne, Britta, Brian, Maria, Camilla, Troels, Mathias, Rikke Y. Steen, Birger (gæst.) og Tommy.
Afbud: Jakob.

Punkt 1: Ref.: Godkendt. Klubrådet savnede klubrådsreferat på hjemmeside. Kimmie er i gang med at bygge
hjemmesiden op. Tommy vil bede Kimmie om at sætte referat på hjemmesiden snarest og vil foreslå at der
oprettes et arkiv så man kan kigge tilbage i tidligere referater.
Punkt 2: PR. Vi drøftede klubbens små videoer Kimmie er begyndt at lave til Facebook. Klubrådet synes det
er en god ide. Vi vil bede Kimmie finde ud af om videoer også kan komme på hjemmesiden og evt. i et arkiv
med samtlige..
Punkt 3: Diskotek.
Leif fortalte om arr. på Ådalskolen. Gl elevfest. Det var gået fint. Regningen skulle efter hvad Butterfly
mener sendes som en ean faktura. Dette gør Tommy.
Der blev orienteret om nogle lamper Butterfly har kigget på…
Butterfly har også ønsket at vi snarrest får en ny ens beklædning. Gerne en hættetrøje med lynlås. Det
undersøges hvad der er af muligheder og priser…
Det er stadig under overvejelse at begynde at overføre klubbens musik fra Cd til computer. Der er nut
møde i Butterfly d. 22.3
Punkt 4: Bestyrelsesorientering
Bestyrelsen har holdt konstituerende møde. Brian blev næstformand, Kimmie blev formand og Michael K.
blev kasserer. Der mangler stadig at sekretær valgt/ udpeget. Dette skal foregå på næste møde. Afgående
bestyrelsesmedlemmer var Marianne (Henriettes moder) og Steen M.
Bestyrelsen er så småt gået i gang med at tænke på hvad der skal ske i forbindelse med klub svanens 25 års
Jubilæum maj 2017 Tommy anbefalede at klubrådet overvejede at sprede jubilæumsaktiviteter ud over
hele 2017.
Punkt 5: Orientering fra klub leder.
Møde med socialcenteret med 2 nye konsulenter. Tommy holder møde med 2 nye konsulenter i
socialcentret. Forhåbentlig på mandag 21.3. eller snarrest muligt…
Nyt køleskab kommer i depotet. Det lille skal ud og der sættes 2 nye hylder op som Brian køber med
ophæng. Camilla Amstrup vil fremover være ansvarlig for at der kommer mere system og gerne orden i
vores lille depot…
Tommy orienterede om nummerforvirringen for flextrafik i forhold til adressen Anlægsvej nr 7. Det viser sig
at en søgning på placering på anlægsvej 9, 11,13 besynderlig nok bliver vist som beliggende inde i anlægget;
og klubben som jo er anlægsvej først forekommer som en matrikel der ligger efter nr 13. Nr 15 er så næste
matrikkel efter Opalen (Fodboldhuset ved stadion. ) Vi vil stadig forsøge at opfordre enten teknisk

forvaltning eller rep. I byrådet fra relevant fagråd til at overveje en løsning så medlemmer/ flextrafik og de
andre passagerer der sidder og er med i flextaxa der leder efter Anlægsvej 7 ikke bliver så udfordret.
Punkt 6: Kalender. Gennemgået og godkendt
Klubrådet anbefalede personalet at overveje et tour de svanen arr. i næste periode og også kigge på
mulighed for evt deltagelse i arr på Bakken kaldet Jul i Juni…. !!!!!
Rikke anbefaler at vi evt kan få besøg af gode venner hun kender der gerne vil ud og fortælle om Sclerose…
Gerne efter Rikke er kommet tilbage fra højskole i december..
Punkt 7. Ordning i forbindelse med medlemmer der skal til aktiviteter; og derfor får lov til at ex handle først
i bar og evt tilmelde sig kommende aktiviteter…
Punkt 8. På næste klubrådsmøde skal klubrådet evaluere ordningen med medlemmer der er med i
hjælpeordningerne…….
Næste møde: 10 maj.
Kaffe/service: Brian
Kage: Leif.

Slut…..

Borde: Leif/ Maria

