Referat fra klubrådsmøde 7. november 2017.

Ordstyrer: Leif.

Tilstede: Leif, Maria, Britta, Camilla, Mathias, Troels, Brian, Steen, Janne Hæk og Kimmie
Afbud: Jakob og Rikke

Punkt 1: Referat
Godkendt.

Punkt 2: PR.
Kimmie fortæller at der har været artikel i Dagbladet i forbindelse med at klubben måske bliver kommunal.
Endelig beslutning bliver truffet 13. november. Leif og Maria undersøger, om de kan tage med til mødet.
Brian vil gerne køre med streamer på bilen. Leif kender muligvis også nogle der gerne vil.
Leif foreslår at man i forbindelse med Jul i Ringsted kunne lave aktiviteter f.eks. en lørdag. Kimmie siger, at
det er med meget kort varsel og at der til julen nok færrest der vil kunne komme fordi man skal alt muligt
med familien.

Punkt 3: Diskotek.
Der var arrangement på Frederiksberg i onsdags. De fandt ud af, at de havde en lille børnesygdom. Afvikling
fungerer fint, men der er genvejstaster, som ikke er blevet slået ordentlig ihjel. Leif snakker med Stefan om,
hvordan man fjerner disse genvejstaster. Der var stor ros. Musikken måtte slukkes et kort øjeblik pga.
genvejstasterne der drillede. Kimmie foreslår, at man måske en anden gang kunne sætte telefonen til at
spille, så kunden ikke opdager at man er nødt til at slukke musikken. F.eks. at man har 5 sange, så man har
10-15 minutter at fixe problemet i.
Butterfly er glade for aftalen med Stefan. Leif og Brian vil gerne se kontrakt der er blevet lavet med ham.
Jonas og Asger er blevet kontaktpersoner.

Punkt 4: Bestyrelsesorientering.
Klubben har fået ny formand som er Mia der arbejder på Sofie Marie. Michael er blevet kasserer.
Bestyrelsen afventer kommunens beslutning, før de aftaler nyt møde.
Kimmie fortæller, at hvis klubben bliver kommunal, vil der ikke længere være en bestyrelse. Vi snakker lidt
om muligheden for at lavet et interesse- og brugerråd, hvor man stadig vil høre interessegruppernes ord.

Punkt 5: Orientering fra klubleder.
Kimmie har allerede snakket om de ting, som hun gerne ville.

Punkt 6. Kalender.
Kalenderen godkendes.
Team Butterfly vil gerne have en prøveopstilling. De kontakter selv Tommy for en aftale.

Punkt 7: Eventuelt
Der er ikke nogle der har noget til eventuelt.

Næste møde: Tirsdag den 23. januar 2018.
Kaffe/service: Brian
Kage: Leif og Maria
Borde: Burde være sat op i forvejen.

Slut.

