REFERAT
2. Bestyrelsesmøde 2020

30. august 2020
Lokation
Virtuelt 14:00-15.00
Medie
Facebook Messenger
Tilstede
Kasper, Johanna, Louis & Katrine
Fraværende:
Mette (S), Vasilica (S) & Markus

Valg af dirigent:
Kasper vælges som dirigent
Valg af referent:
Katrine som referent

DAGSORDEN (sendt pr mail også)
1. Velkomst v. formanden
2. Siden sidst med Formand
DELVIST LUKKET PUNKT
Der har været et momentum siden sidst (efter Corona) vi har haft bingo og et fysisk arrangement.
Vi har fået et par nye medlemmer, så det er nice! A&S har snart GF og der kan vi hive nogle
støttemedlemmer ind.

3. Økonomi v/ Johanna
Det er nyt tiltag med kvartalsregnskab, for at se foreningens økonomiske udvikling. På den måde
kan vi også bedre rette op. Første kvartal er der brugt 15% af budgettet, selvom der var afsat 25 %.
Andet kvartal er der nærmest ikke brugt noget, ej heller er der sket noget mht. indtægtsmæssigt
(45 % samlet), hvilket skyldes Corona. Dette var dog forvarslet til ledelsen efter 1. kvartalsregnskab.
Det samme gjaldt efter 2. kvartal. Ledelsen har separat modtaget kvartalsregnskab d. 1. dag efter
end kvartal. Det giver god mening med gennemsigtighed i regnskabet.
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Kassereren fremlagt bud på, hvordan der kunne hentes 1-2% medlemmer
ind pr måned ved fremover at det kun skal være betalende medlemmer,
som må være til cafeevents. Dette gav især poste på 2.- og 3. kvartal, hvor
der er hentet 10 % medlemmer ind. Corona har ikke været god for os, men det
kunne være meget værre. Kassereren mener, at hvis Corona fortsætter, så skal der
laves flere online events, som er bedre end ingen fysiske events. Tilskuddet fra AS er kommet ind
og indregnet i kvartal 3, hvorfor vi har opnået at hente 75 % af de midler, vi håber at kunne få. Det
er superflot og vi har ramt målet.
4. Medlemmer v/ Louis
Lige nu har haft 71 registrerede medlemmer siden 2017, hvor 41 er betalende pr d.d. Det er
bekymrende med for mange online events, fordi mister medlemmer, især hvis de deltager som
første gangs-deltagere. Både nye og gamle medlemmer skal plejes, hvilket kan være udfordrende
online. Der skal nu hentes omkring 3-4 medlemmer ind pr måned for at kunne nå målet med 60-70
medlemmer i 2020. Dette kan bl.a. gøres ved at følge kassererens råd.

5. Event status v/ Louis
Event med overnatning: Der er kommet priser på deltagelse og overnatning. Louis prøver at spare
penge på mad og sådan. Arrangementet lægges i slut oktober. Der tales om julefrokost (december)
og efterårsevent (oktober), hvor vi forhåbentligt kan tiltrække gamle og nye medlemmer. Der er
hentet priser ind og Louis har styr på aktiviteter. Datoen skal UD og markedsføres senest 6 uger før
eventet.
6. Håndbogen for ASU v/ Katrine
DELVIST LUKKET PUNKT
Katrine har på vegne af ASU udarbejdet en håndbog for adopterede, fordi der pt. Ikke findes
meget materiale, der er tilgængeligt for de adopterede. Det meste litteratur er skrevet af
adoptanter eller fagfolk og til adoptanter og institutioner og sjældent rettet mod de adopterede.
Det er en fejl.

7. Eventuelt
LUKKET PUNKT

Med venlig hilsen

Kasper Hjort
Formand
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