Referat fra Bestyrelsesmøde.
Gruppe:
Dato:
Klokken:
Sted:
Godkendt:
Referent:

Afdelingsbestyrelsen
07.01.2016
19.00
Multihuset
Ja
PD

Mødt:
Afbud:
Udeblevet:

6
1

Bestyrelsen:

Funktion:

Peter Dyhr (PD)
Sahra Nuunow (SH)
Per Vestergaard (PV)
Lisbet Sørensen (LS)
Lotte Jensen (LJ)

Formand

Helle Christensen (HC)
Anita Larsen (AL)

Suppleant

Næstformand

Mødt:
X
A
X
X
X

X
X

Dagsorden
Nr.

Punkt.

Kommentarer / Beslutning / Opgave

Ansvar

01.

Godkendelse af dagsorden:

Godkendt

Alle

02.

Godkendelse af referat:

Godkendt

Alle

03.

Indkomne forslag:

MultiHuset’s drift
Fin udlejning.

PD/PV

Bilag

Lys eller videoovervågning ved carporte.
Der har været ekstra hærværk/indbrud i biler, men vi
undersøger mulighederne for modtræk.
Gl. Gildesals istandsættelse kører planmæssigt. Vi påbegynder snarest maling af lokalerne.
04.

Afholdte arrangementer:

Banko
Det gav et pænt overskud.

Alle

Juletræsfest
Flere deltagere kunne ønskes, men bedre næste gang.
05.

Kommende arrangementer:

Banko
Gevinster er indkøbt og vi er bare så klar til et nyt år.
Banko i marts flyttes til andre lokaler grundet revy.

Alle

06.

Nyt fra TuT:

Projekt ”STOMP og stemme”:

AH

Dansk Folkehjælp har udviklet et projekt, som på den
lange bane skal arbejde med inklusion af udsatte børn
og unge. Igennem projektet som hedder LIVSMESTER,
har Dansk Folkehjælp udviklet et mentorbaseret projekt, der involverer Dansk Folkehjælps frivillige, kommunale myndigheder, sociale boligforeninger, samt lokale foreninger og klubber inden for sport, natur, musik og drama.
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De involverede aktører skal være mentorer og rollemodeller for børnene ved at deltage aktivt i de forskellige aktiviteter, med henblik på at inspirere børnene og give dem mod til at mestre hverdagen og livet. Herudover vil mentorerne ved hjælp af fortalerskab, afholdelse af events, foredrag m.v., øge synligheden og kendskabet til projektet, og derved motivere
endnu flere udsatte børn til et aktivt foreningsliv.
Projekt LIVSMESTER har således også som et mål at
medvirke til udvikling af erfaringer og redskaber, samt
at inspirere lokale boligselskaber og lokale foreninger/klubber over hele landet til, sammen med Dansk
Folkehjælps lokale frivillige, at afholde tematiserede
camps for socialt udsatte børn, samt at motivere lokale klubber og foreninger til at tage et socialt ansvar
til gavn for socialt udsatte børn i lokalområderne.
Her i Brændgårdsparken kører projektet som STOMP
og stemme. Tilbuddet henvender sig for piger 3. – 9.
klassetrin.
De spiller på baljer, tønder, stokke, pudseklodser og
metaldåser. Laver rytmer og breaks med fokus på
sammenspil og får hele kroppen med. De synger og
rapper til rytmerne.
Holdene starter 4. og 5. januar. Tidsrum 14.00-15.30
I Multihuset. Undervisere er fra Brændgårdsskolen og
Christine Dueholm. Projektet modtager støtte fra
Trygfonden.
07.

Nyt fra Driftleder:

KK/PD

08.

Nyt fra Fruehøj:

PD/LJ

09.

Koordinationsgruppen:

Afventer møde kommende onsdag.

PD

10.

Eventuelt:

Alt kan vendes – men ikke vedtages

Alle

p.b.v

Peter Dyhr
Evt. afbud bedes meddelt formanden
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90102 Afdeling Brændgårdsparken
Afdelingsbestyrelsens møde den 7/1 2016
Administrationen har modtaget referatet den 7/1 2016
Administrationen har gennemgået referatet den 8/1 2016

Administrationens bemærkninger til referatet:
Administrationen har ingen bemærkninger til referatet.

