
1. bestyrelsesmøde 7/1-2021 
• Godkendelse af indhold til skabelon til fremtidige møder som Rikke laver inden næste møde 

 

• Valg af bank:  

1. Jyske bank ikke mulig pga. revisor.  

2. Sparekassen Thy lidt billigere skal snakkes med igen om kort.  

3. Sparekassen Vendsyssel mulighed skal snakkes om pris pr transaktion.  

4. Hvidbjerg bank skal undersøges før beslutning tages.  

5. Alle i bestyrelsen skal påvise billede id og sygesikring. 

6. Valg af endelig bank besluttes inden næste møde.  

 

• Medlemskab: skal laves medlemsblanket arbejdes på i weekenden med hjemmesiden  

 

• Discord vores platform til aktivt at kunne ændre i dokumenter og det er en lukket platform 

hjemmesiden er til information. Mødereferater skal være lukket for moderator  

 

 

• Moderator rollerne Jan og Kim og det bliver vedtaget af bestyrelsen  

 

• Bifrost  

 

1. indmeldelse på tirsdag og få svar onsdag  

2. kasser og formand skal ændres helt ned til 15 år for at være muligt at søge penge fra 

Bifrost og DUF  

3. nyt referat og vedtægter skal sendes til Bifrost med rettelsen og evt. kommunen  

4. vi får opstarts hjælp til børne kampagner dette indebære: kurser, professionel 

5.  konsulenter, hjælp til opstart og opsætning, fond søgning, hvordan man får en sikker 

og god forening, pr og oprette en god kultur  

 

 

• Ved Kommunen kan vi søge en opstarts pulje  

 

• Oprettelse af e-mailadresser til skyggedalens forskellige poster fx bestyrelsen, arrangør, it, 

osv.  

 

• Offentliggørelse af foreningen muligheder  

 

1. at lægge hjemmesiden op og så massiv pr  

2. Thyrf lave en formel e-mail eller et møde der fortæller om hvad vi gerne vil og 

hvorfor vi har gjort det på denne måde blandt andet at vi kan ikke kan få støtte fra få 

DUF og kommunen 



• Bestyrelsen vælger at sende et brev til E-mail til Thyrf for at fremme et samarbejde E-

mailen udarbejdes af Sean Sebastian til godkendelse af bestyrelsen inden afsendelsen en uge 

efter færdiggørelse af hjemmesiden. 

 

 

• Næste bestyrelsesmøde mandag den 18. januar til fysisk fremmøde hos Rikke kl. 16:30-21 

 


