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Titel Afbud/fraværende Initialer Telefon 

Kenneth Haas 

Titel Gæster Initialer Telefon 

Punkt Dagsorden Action Deadline OK 

01 Godkendelse af dagsorden: 
Godkendt 

02 Godkendelse af referat: 
Godkendt 

03 Godkendelse af medlemsanmodninger samt opfølgning på 
medlemskab af foreningen 
5 blev godkendt til facebooksiden, Henriette skriver til de som ikke 
har svaret på spørgsmålene. Pt. Er der 25 betalende medlemmer. 
Hurra vi har fremgang i antallet af medlemmer ift 2019. 

04 Kassereren har ordet - årsregnskab 

Leo har fået styr på kassen og regnskab. Det har været lidt rodet i 
2019. Pointerede at der på alle bilag skal noteres, hvilken aktivitet 
bilaget har relation til. Leo har lavet årsregnskab, det er klar til 
revisorernes gennemgang(Peter og Dorte). Der skal søges §18 
midler igen, da vi ønsker at sende flere bisiddere på kursus pga 
travlhed hos de nuværende bisiddere. Holger bad om tilladelse til at 
købe printerpapir. Det blev godkendt, og samtidig vedtog vi en 
bagatelgrænse på 200 kr, hvor bestyrelsen ikke behøver at godkende 
småindkøb 

05 Siden sidst og evaluering af julehus og julebanko 
Julehus har givet overskud/Leo. Holger har kontakt til en ny sponsor 
af juletræer. Placering på Stormklokken er fin. Evt, bage vafler? Ikke 



flere dekorationer. Holger og Henriette skal indbyrdes aftale møde 
med sponsor. Stor ros til Louise for indsamling af julebanko gaver, 
som i år var ekstraordinært flotte. Igen debat om foreningens navn, 
fordi nogle synes det er et negativt brand ift erhvervslivet. 

06 Kommende arrangementer og netværksmøde: 
AP kontakter Frivilligcenter for netværksmøde. Vi havde oprindeligt 
aftalt den 20. februar, men den dag er der optaget. Ny dato er 5. 
marts kl. 19.00 og emnet for møde er "Hvad laver vores bisiddere" 
samt information omkring cv/jobnet, medlemstilbud og 
generalforsamling. Pia foreslog et emne til netværksmøde omkring 
øvelser, AP kontakter Jytte Fredensborg. Vi kan måske låne et lokale 
i Sundhedscentret i både Haderslev og Vojens med adgang til 
fitness, kræver en uddannet instruktør. Evt, finde en sponsor til 
billigere medlemskab i et privatejet motionscenter. Louise prøver at 
finde ud af det. Brainstorming om hvad et betalt medlemskab af 
foreningen også kan indholde. Bl.a. forskellige rabatter. Anne 
kontakter Massage i Haderslev omkring rabat på 
behandlinger.Massage i Haderslev har også tilbudt, at vi kan afholde 
et kaffemøde der, hvor de fremmødte kan få en behandling uden 
betaling. 

07 BIU og ministerbesøg: 
De tidligere udleverrede dokumenter til dialogmødet med ledelse og 
BIU formand i oktober har der ikke været nogen respons på endnu. 
Anne kontakter BIU formand. Vi skal også have samlet materiale til 
møde med beskæftigelsesministeren omkring den ændrede 
sagsbehandling i jobcentret. Bisidderteamet mødes og hjælper 
hinanden med indsamlingen af dokumentation og status. 
Generalforsamling 
Datoen bliver 26. marts 2020 kl 19.00 på Frivilligcentret. Indkaldelse 
sendes uden senest 5. marts 2020 via mail, på vores facebooksider 
og på Twitter. På valg er Anne Pedersen, Kurt Mathiesen, 3 
suppleanter, 2 revisorer og suppleanter for disse 

08 Evt. 
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