Referat af bestyrelsesmøde i Foreningen Familier med kræftramte børn
Dato: lørdag den 3. oktober 2020 kl. 10.00 – 12.00
Form: Teams
Mødeleder: Tommy
Referent: Charlotte
Dagsorden udsendt
Ad. 1 Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 3. august 2020
Godkendt.
Ad. 2 Nyt fra formanden
• Samarbejde med Bente Keldsen, soc.rådgiver.
• Trine Jakobsen Kjær ansat i mentornetværket.
• I januar skal der findes endnu en mentor.
Ad. 3 Forslag fra GF om åbne referater og 15 min. medlemspitch (åbne
og lukkede punkter)
a. Oplæg ved Helle
Beslutning:
•
•
•
•

Offentliggøre referater uden personalesager
Offentliggøre dagsordner og bede om input til udvalgte punkter
Offentliggøre datoer for bestyrelsesmøder. Det tydeliggøres hvilke
punkter der er til offentlig tilgængelig.
Foreningens medlemmer opfordres til at kontakte de enkelte
bestyrelsesmedlemmer, hvis de har noget de ønsker bestyrelsen skal
drøfte.

Ad. 4 Udlejning af sommerhuse til ikke-medlemmer (Tommy)
• Bestyrelsen fastholder at det kun er medlemmer, der kan leje
sommerhusene.

Ad. 5 Status for ansættelse af endnu en mentor
Se punkt 2
Ad. 6 Nyt fra Charlotte
A. Aktiviteter
• Se aktiviteterne på hjemmesiden.
• Juletræsfesterne aflyses grundet COVID-19. Udsendelse af julekasse-tilbud
til alle medlemmer der har betalt kontingent inden 9. oktober. Udsendes i
uge 49.
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B. Kommunikation
Velkomstfolder udarbejdet
Hvervefolder udarbejdet
Mailchimp – nyhedsbrev til B2B og medlemmer

Redesignet website på vej. Nye automatiske funktioner (tilmelding,
mailchimp, velkomstfolder m.m. sendes automatisk, betaling sker i
tilmeldingsøjeblikket.
Link i bestyrelsesmappen. Evt. kommentarer til præsentation sendes til
Charlotte i uge 41.
Der sendes en række pm/artikler ud. Hvis I ser nogen, så send gerne hint
om det, som Karin gjorde med den fra bladet sundhedsplejersken
Artikler om bestyrelsesmedlemmerne løbende. Tommy har været på, Karin
har været på. Resten kan forvente henvendelse.
Helle sender billeder.
Facebook og trustpilot

C. Administration
Sendt rykker ud til dem som ikke har betalt kontingent.
Ad. 7 Bordet rundt
a. Martin
Intet nyt
b. Flemming
Kemo-Kasper flaskehals i forb. med play og APPstore, krav til grafik m.m.
18-20 betatestere
Softlaunch – playstore sidenhen APP store
c. Tanja
Intet nyt
d. Helle
Intet nyt
e. Karin
Intet nyt
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f. Tommy
Folder kommer ud til sygehusene også selv om træfferne endnu ikke har
adgang.
Jesperhus-opslag blev vist på en anden Facebookside. Det gav 4 nye
medlemmer.
Ad. 8 Dato for næste bestyrelsesmøde
Tirsdag den 8. december 2020 kl. 19.30 – 21.30/22
Ad. 9 Lukket bestyrelsespunkt.
intet at bemærke
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