
Bestyrelsesmøde den 2/11 2022
Deltagere: Marianne, Sasha, Nuunu og Tatjana

1. Godkendelse af referat fra sidste møde + referatets betydning for dokumentation.
Referatet fra sidste møde blev godkendt. Det er vigtigt at vi er præcise i at skrive alle
beslutninger ned. Da det bagefter også er dokumentation for vores beslutninger.

2.Planlægning af hold i næste sæson

Tatjana holder en pause med lørdagsholdet, da hun har fået et nyt job på 37 timer
pr.1. nov. Marianne vil gerne undervise om lørdagen. Sasha er interesseret i at
undervise en gang imellem muligvis hver anden gang. Marianne og Sasha taler
sammen snart og koordinerer det.

Nuunu fortsætter de samme hold. Og hun vil gerne have et hold for børn 1-2 år
også.

- Fortrinsret for eksisterende deltagere.

- Ungdomshold - adgang til Instagram konto. Sasha har koden og sender den til
Marianne.

- Udsendelse af velkomstbrev ved sæsonstart.  Marianne sender et standard
velkomstbrev ud. Hvis man vil have et personligt brev som underviser, så kan man
sende det ud som et ekstra brev.

- Fælles indsats ift. markedsføring. vi skal alle poste og dele information om de nye
hold. Sasha laver et forslag til “årshjul/oversigt for kommunikation”

3. Ny instruktør i foreningen: Asger er startet som instruktør i foreningen. Han
underviser på et åbent skoleforløb sammen med Tatjana på Den Classenske
Legatskole.

4. Status på stikprøvekontrol: vi er blevet bedt om at indsende en del bilag som en
del af stikprøvekontrol. Der er meget kontrol og ikke så meget dialog og vejledning.
Det er ikke en rar oplevelse. Marianne har indsendt alle bilag nu og vi håber på at få
en hurtigt svar.

5. Status Projekt ‘Børn med særlige behov’: Marianne og Cecilie skal ud på en
specialskole og undervise 3 mandage. Der er nu tilmeldt en familie med autisme til
Mariannes hold.



6. Evt.

a) Udarbejdelse af håndbog – Marianne er koordinator for udarbejdelsen af
håndbogen. Marianne laver et dokument, hvor alle kan skrive inputs.

b) Rekruttering af nye instruktører/assistenter: Lærke, Mads Vestergårds svigerinde

c)  Sasha har en af foreningens ukulele. hvis der er nogen, der kan bruge den.

e) Tatjana har lige brug for lidt ro i 1 måned pga. nyt job.

Næste møde er onsdag d. 7. dec. 2022


