Referat af bestyrelsesmøde – Kulturbrugsen
Placering:

Teams

Til stede: Lone, Lise, Nina, Thomas

Dato:

15. februar 2021

Afbud: Connie

Klokkeslæt:

Kl. 19.30

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
8. Kunstudvalget

1. Intet nyt grundet Corona
2. Intet nyt grundet Corona
3. Vi får måske udfordring med bemanding ift.
instruktører i sæsonen her i 2021. Der arbejdes
udarbejdelse af plakater med gode råd til
ophæng i grejbanken.
Tilladelse til flydebro og kajakopbevaring er i
nabohøring. Der er endnu ikke hentet midler til
projektet.
4. Aalborg Kommune skifter udbyder af rengøring.
5. Der er nu varme i huset, og vi antager dermed at
de tidligere problemer er løst. Vi er udfordrede
på vores låsesystem med nøglebrikker, da de er
dyre, når de skal kodes om eller indkøbes. Vi
arbejder videre med, hvorledes vi kan håndtere
systemet på en smartere måde i den daglige drift.
6. Åbnet igen – opmærksomhed på, at der skal
bæres mundbind i huset nu.
7. Intet nyt grundet Corona
8. Der arbejdes på hvervning af nye medlemmer.

III

Gennemgang af opfølgningsliste/Trello

Gennemgået uden yderligere bemærkninger

IV

Økonomi – status:
- Resultat
- Likviditet
- Projekter

Det går godt. Vi har fået en del penge ind i 2020,
mest af alt for afsluttede projekter, hvorfra vi har fået
de sidste tilsagnskroner. Lone holder møde med
Aalborg Kommune (Ung Aalborg), hvor økonomien i
at have en juniorklub drøftes med henblik på et
løbende driftstilskud.

I
II

Side 1

Punkt

Referat
Vi afventer afslutning af de seneste projekter og
dermed de bevilligede midler, som vi får, når vi har
indkøbt fiskegrej.
Der er ansøgt om penge til indretning af gårdhave, og
vi afventer yderligere svar.

V

Kommunikationskanaler
• Ny maskot og tekster
• Anvendelse af materialet

Med udgangspunkt i vores nye designmanual er
målet at inkorporere de angivne linjer i vores
fremtidige kommunikation inde i og ude af huset. De
første forslag grejbankens plakater er meget fine.

VI

Planlægning af generalforsamling - ny
dato. Evt. virtuel, så den kan afvikles

Planlægges når vi mødes d. 13. marts. Målet er at få
generalforsamlingen afviklet inden sommerferien,
gerne i maj eller juni.

VII

Næste møde

Visionsseminar lørdag d. 13. marts 2021 (kl. 14).

VIII

Evt.

Intet at bemærke

Side 2

