Referat til bestyrelsesmøde
Deltagere: Katja Kreiner, Katrine Lindhardtsen, Lotte Frederiksen, Hanne Lindhardtsen, Nils B
Sørensen, Charlotte Ramsing, Emma Kofod
Afbud fra; Skype møde d 25. juni 2020 kl 19.00

1.

Emne
Referat
Sekretariat og administration Forslag til nyt Betalingssystem
Orientering ved Charlotte

Se vedlagte
Vi skal definere mere tydeligt behov for et ændret
betalingssystem – økonomi på plads med Jan og Esben.
CR laver oplæg med faktuelle data omkring opgavers omfang
og tidsforbrug.
Velkomstpakke –
Det koster over 40 kr. at sende velkomstpakke ud til nye
medlemmer
Det er dyrt i porto – forsøge at reducere til brev og postkort, da
alle nye medlemmer kan tilgå hjemmesiden og læse Pilebladet
der.
Vi fortsætter dog uændret indtil videre.
Medl. status:
danske 848,
gratister 8,
udenlandske 28
i alt 884 medlemmer
betalende 876 medlemmer
Drøftelse af serviceniveau og rekruttering strategi,
annoncesalg/-indtægter på næste møde
Charlotte laver oplæg til drøftelse – ”hvad er service i dag og
hvad kan gøres bedre, anderledes…”

2.

Økonomi / budget

Fremadrettet skal der laves forventningsafstemning med
udvalget på b.la. budget for Højskoleugen Flettetræf Flet og
Fællesskab i samarbejde med Brandbjerg Højskole.
Bestyrelsen tog det fremsendte budget for Flettetræffet 2021
til efterretning.
Budgettet for Pileforeningen blev gennemgået og godkendt
med få ændringer, som Nils retter til og sender til Jan
Johansen.
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Vi skal have drøftet og udfærdiget retningslinjer for fordeling
af ressourcer af budget for medlemsfordele

3.

Aktiviteter
Hobby messe Aalborg
Gigantium

Gigantium: -aflyst
Vi får penge retur

Fredericia 23-25 oktober

Kreativ Messe:
Pileforeningen vil gerne deltage som vanligt, hvis messen
gennemføres

Julemesse: Kolding 28/29
november 2020

PF deltager ikke – men tilbydes på hjemmesiden

4.

Generalforsamling

GF skubbes til august 2021
(alle er dermed på valg)

5.

Orientering fra udvalg

6.

Flettetræf Brandbjerg

Udvalget er i fuld gang, med de bump som Corona krisen har
tilført processen. Postkort er trykt og udsendes til flettekredse,
bestyrelser, interessenter mm.
Udvalget holder møde via Skype i morgen fredag d 26/6 2020

Pr. Udvalg ny folder

Nils, Lotte og CR er ved at lægge sidste hånd på folder, som vi
forventer er færdig til næste bestyrelsesmøde i september.
Folderoplæg skal godkendes af bestyrelsen inden den går i
trykken

Næste møde

3. september via Skype kl. 19. CR ringer op
Fysisk møde:
Eventuelt 23 eller 24 oktober på Kreative dage i Fredericia
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Eventuelt

Pileforeningen har tilbudt tilskud til Håndsprit til
Flettedagene i Sagnlandet, men der blev takket " nej tak",
da evt. udgift blev dækket andetsteds fra (af Sagnlandet).

