
Referat 

Bestyrelsesmøde d.08-05-2017 

Mødedeltagere: Birthe, Rita, Henny, Margrethe, Paul og Hans Werner 

Afbud: Anders, Linda og Margrethe d.2 

Referent: Margrethe d.1 

________________________________________________________________________________ 

Dagsorden:  
 

• Godkendelse af dagsorden: Godkendt 

 

• Gennemgang af sidste mødereferat: Godkendt 

▪ Godkendelse af forretningsorden: Godkendt 

▪ Handlingsplaner:  
▪ Handleplan for virksomhedsgruppen er lavet. Medlemsservice og PR. 

gruppen laves på næste møde i medlemsservicegruppen. 
 

 

• Orientering fra formanden 
▪ Skal det hedde Åbent Hus: 

 Der var en debat om hvad vi skal skrive i indbydelsen til åbent hus, dette i 
forhold til om den måde vi afholder arrangementet på. Er det et åbent hus? 
Tages med på næste møde i medlem service. 

▪ Ansvarsgrupper skal synliggøres: 
▪ Rita står for vedligeholdelse af tavler. Birthe for Kalender på hjemmeside. 

Paul sørger for førstehjælpskasse her på adressen. Birthe og Hans Werner 
har bestilt telefonsvarer. 

▪ Hvem sender invitation ud om landsdækkende kurser: 
▪ Margrethe d.1  sørger for udsendelse af invitationer til de landsdækkende 

kurser. Kontoransvarlig sørger for at lægge materialer til kursus i Margrethe 
d. 1 dueslag. 

 

• Orientering fra administrationen 
▪ Databasen: 
▪ Margrethe d. 2 var ikke tilstede, derfor er dette punkt udsat til næste møde. 

▪ Ny kontoransvarlig: 
▪ Margrethe d. 2 er kontoransvarlig i juni måned (virksomhedspraktik i 4 uger) 
▪ Vagtplaner:  Margrethe d.2 



 

• Orientering fra udvalgene: 
Medlemsservice/PR gruppen: 

▪ Evaluering af Åbent Hus: 
▪ Åbent hus gik rigtig godt, stor ros fra et af vore medlemmer. Forplejning 

ændres til rundstykker og pålæg/ost. 

▪ Medlemsmøde: 
▪ Medlemsmødet onsdag d. 3/5-2017. her var der igen et stort fremmøde og 

en del nye medlemmer. Paul orienterede om planer i 
medlemsservicegruppen. Herunder arrangementer med A-kasse, Jobcenter 
og personaleansvarlig fra en virksomhed, samt åbent hus arrangementet. 
Det er vigtigt at der følges op disse tiltag. Medlemsservicegruppen er 
ansvarlig for at dette sker. 

▪ Planchen misviser: 
▪ Planchen fra åbent hus var misvisende, nogle af vore gæster troede vi havde 

arbejde til dem. Tages med på næste møde i medlemsservicegruppen.  
 

Virksomhedsgruppen 

• Udsendelse af CV’er: 
• CV katalog med nyhedsbrev er sendt ud til virksomhederne. 

• Kørselslister: 
• Kørelister er lavet, der arrangeres et minikursus inden speeddating går i 

gang. 

 
• Dagsorden næste møde:  Mandag d. 12-06-2017 kl.10.00 

 

• Evt. 

• Frokost 
 

Birthe tager brød med. 
 

• P-PLADS (opgaver som venter på at komme i gang) 

• Skema over åbent hus, der kan hænge, så man kan se hvem 

• Kontakt til jobcentret 

• Kontakt til a-kasser 

• Hvad skal kontormedhjælper lave 

• Tovholder for hver gruppe 

• Ugeavisen 

• Hånd om jobtilbud-ikke sendes til alle 

• Facebook 

• Konsulenter fra a-kasserne og jobcentrene Solvej Lysholt 

• Bisidder til jobsamtaler på jobcentret 



• Vikarbureau 

• Joblister mere koncentrering 

• Møder om aftenerne 

• Hjælp til cv’er – ansøgning 

• Rette brochure, hjælp til cv’er 
 
 
 


