Referat for bestyrelsesmøde – Kulturbrugsen
Placering:

Kulturbrugsen

Tilstede: Lone, Lise, Thomas, Connie og Nina

Dato:

24. november 2020

Afbud:

Klokkeslæt:

Kl. 19.30 – 21.00

I
II

Punkt

Referat

Orientering

Intet at bemærke

Udvalgsstruktur og orientering derfra, samt
fremtidigt samarbejde
1. Musik/arrangementsudvalg
2. Anvendelse af Salonen
3. Grejbank
4. Rengøring
5. Vedligehold og udenoms
6. Børn & unge
7. Yoga/pilates aftale

1. Vi har pt. ingen planlagte arrangementer,
men et par stykker i bedding til, når restriktionerne bliver ophævet. Der planlægges aktivitet på vores Facebook side hen over vinteren.
2. Afventer ligeledes ophævelse af nuværende
restriktioner, inden vi inviterer til åbent hus
igen. Enighed om at anvendelse af Salonen
helst skal komme fra medlemmernes egne
ønsker, og derfor sætter Musik/arrangementsudvalget ikke umiddelbart aktiviteter i
gang
3. Intet at bemærke
4. Intet at bemærke
5. Intet at bemærke
6. Det går fortsat godt med Juniorklubben med
10-15 børn hver gang. Børnene har nu pyntet
op til jul i de to store vinduer – tak for det.
7. Der er nu startet op på step ved Anette
Hirsch.

III

Gennemgang af opfølgningsliste/Trello

Bestyrelsen har etableret en opfølgningsliste, som
fremover vil være udgangspunkt for dette punkt
på dagsordenen.
Beslutning om at opdatering af afbestillingsregler,
checkliste ved rengøring efter brug af huset, justering af priser for udlejning mv. vil blive lanceret
i starten af 2021 som en samlet pakke.

IV

Økonomi – status:
-

Resultat
Likviditet
Projekter
Mulighed for at ansøge om et driftstilskud på 7.500.

Overordnet kører vi driftsmæssigt rigtig fornuftigt. Håndtering af medlemskaber er optimeret i
bogføringssystemet, således der fremover bliver
sendt automatisk opkrævning op til det kommende år for nuværende medlemmer. Det skal være
muligt for medlemmer at tilkøbe adgang til Grejbanken løbende igennem kalenderåret, dog vil
betalingen altid være for et helt år.

Punkt

Referat
På vores projekter mangler vi afslutning af på et
par enkelte tilskudsprojekter, men alt i alt ser det
fornuftigt ud. Skærpet opmærksomhed fremover
på ansøgninger, hvor der er forventning om medfinansiering.
Driftstilskud hos Aalborg Kommune skal søges
inden den 10. december 2020.

V

Kommunikationskanaler
•

Ny maskot og tekster

Vi indhenter ekstern hjælp til optimering af brugervejledning mv. i huset, optimering af Google
søgninger og tekst på vores website. Et centralt
element i dette bliver en ny maskot for Kulturbrugsen sammen med vores nye logo.

Formålet med puljen er at støtte aktiviteter til borhttps://slks.dk/tilskud/stamside/tilskud/pulje- gere over 21 år, som mærker konsekvenserne af
corona pandemien i form af ensomhed. Aktivitetertil-1000-nye-faellesskaber-mod-ensomhedne skal give adgang til fællesskaber, som målgruptilskud-paa-100000-1000000-kr/
pen ellers ikke har adgang til.
Der arbejdes ihærdigt på at få en ansøgning afsted
inden den 3. december 2020. En ansøgning hvor
aktiviteterne skal kunne favne en række forskellige
tiltag for borgere i Sebbersund og omegn.

VI

Mulighed for tilskud til medarbejder

VII

Planlægning af visionsseminar for bestyrelse.

Visionsseminar for bestyrelsen afvikles lørdag den
16. januar 2021.

VIII

Næste møde

Lørdag den 16. januar 2020

IX

Eventuelt

Intet at bemærke

Side 2

