Referat fra klubrådsmøde 04.10.2016.
Ordstyrer: Leif.
Tilstede: Leif, Britta, Brian, Maria, Camilla, Mathias, Troels, Janne og Tommy.
Afbud: Rikke Y, Minus afbud: Steen.
Punkt 1: Ref.: Godkendt
Punkt 7. Evaluering hjælperordning. (Rykket op til 1 prioritet)
Evaluering: Leif: vil gerne spørge om Troels synes det er svært at opfylde løfte om at hjælpe med lovede
opgaver. Troels fortæller at det er andre kammerater der også fra tid til anden planlægger hygge på
klubaftener. Troels vil prøve at blive bedre til at prioritere den lovede opgave /hjælp.
Det er en stor hjælp med de frivillige hjælpere; så klubpersonalet bliver frigivet til andre opgaver/
aktiviteter.
Deltagerne vil gerne fortsatte.
Punkt 2: PR.
Punkt 3: Diskotek.
Leif. Butterfly var ude på Ingemarie. Sidste weekend. Det gav anledning til en evaluering. Det virkede som
om musikvalget var en smule for gammelt. Konklusionen blev at der snarest skal anskaffes noget mere af
de nyeste musik.
Der er købt værdikort til musik på Itunes. I starten af november mødes butterfly for at træffe beslutning om
hvilket musik der skal købes. Kim har fundet et godt sted at finde det hotte nye musik.
T-shirt er tilbage fra første del af tryk. Kimmie hjælper med logo filer til Starck.
Punkt 4: Bestyrelsesorientering.
Næste møde er d. 13 oktober.
Britta gør opmærksom på at Faster Anne meget gerne vil komme i klubben og hjælpe hvis der er behov….
Husk dette………
Punkt 5: Orientering fra klub leder.
Vedr personaletimer.
Da vi sidste år (2015) pludselig stod med akut behov for at reducere personalenormering; er det blevet
forsøgt at holde igen i starten af 2016. Der var et udtrykt ønske om at der meget gerne skulle være timer til
ture uden for klubbaftener, fest mm. Vi er nu så langt henne i 2016 at det med sikkerhed kan ses at vi ikke
skulle komme til at bruge for mange personale timer. Vi vil kunne dække klubaftener med en lidt bedre
normering; og der er plads til de ønskede ture. Derud over er det overvejet og besluttet at Kim og Christina
der har været villig til at hjælpe Butterfly med planlægningsmøder; arrangementer mm skal honoreres.

Kimmie har i 2016 påtaget sig en tidskrævende opgave i forhold til opbygning; igangsættelse mm af ny
hjemmeside; facebookside og laver stadig klubbens faste nyhedsbrev. For disse opgaver vil Kimmie også få
en godtgørelse.
Vedr.: større skærm; smart tv. Infoskærm. Lars fra Opalen har forespurgt om klub svanen ville være med til
at deles om anskaffelse af et større tv/skærm. Der er positive tilbagemeldinger fra både personalet og
medlemmerne. Klub Svanen er med på ideen på den betingelse at opalen er behjælpelig med en
tilgængelig net forbindelse/ Wi-Fi.
Kommunikation; skriftlig / visuel. Efter bla at have set indslag Leif har lavet til Ringsted støtte og
aktivitetscenter hvor beskeder om aktiviteter mm er filmet og bliver videregivet i små videoer; er denne
form blevet drøftet og overvejet. Vi er blevet enige om at gå i tænkeboks for at finde de vigtigste
informationer; og den bedste form til et sådant tiltag.
Punkt 6: Kalender. Gennemgået og godkendt.
Punkt til næste møde: Evt. rygsække, kuglepenne; merchandise
Næste møde: 8 nov.
Kaffe/service: Brian, Britta
Kage: Leif og Maria.

Slut…..

Borde: Brian og Britta.

