DAGSORDEN
Bestyrelsesmøde i SIND Ungdom 05.01.2022
Tidspunkt: Kl. 18.00 – 21.00
Sted: Online via Zoom

Deltagere: Theodor, Martin, Jimmi, Morten, Martin, Johannes
Sekretariat: Galina
Afbud: Tore, Sus og Maiken, Karen

DAGSORDEN
1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt.
2. Check in
Ikke referat fra denne del.
3. Orientering fra sekretariat
Den store orientering udgår, da der har været juleferie.
-

Der er kommet en del ansøgninger fra mulige frivillige, så det er dejligt. Mikala er i
gang med at se på dem.
Der er kommet 8 foreløbige frivillige til vores kommende klub i SIND Ungdom
Sønderborg.
Der er kommet henvendelse fra unge angående tidl. aldersdispensation til
Vintercamp. Gælder den så til sommercamp?

Theodor: Jeg mener ikke, at man skal kunne deltage og give dispensation. Det ender med
at blive en glidebane, hvor man skal enkeltvurdere fra person til person, og det er en
masse yderligere arbejde. Vi har i øvrigt også kun ENTEN sommercamp eller Vintercamp.
Morten: Vil egentlig helst give dispensation, men jeg er overordnet enig med Theodor,
fordi det kan blive en glidebane.
Johannes: Det kan blive et problem, når vi skal sige ja til enkelte fremfor andre. Johannes

er enig med Theodor. Så skal vi i stedet for tænke over om tidligere medlemmer kan
deltage i en aktivitetsdag eller andet.
Martin: Plejer at være striks med sådan nogle ting, men jeg har faktisk ikke noget imod at
lave endnu en undtagelse, hvis det er. Det er ikke en enkelt camp, der afgører det. Men så
er det også sidste gang.
Jimmi: Er vores midler låst til en bestemt aldersgruppe?
Galina svarer: Nej, det spiller ikke en rolle.
Johannes: Ift. det Martin siger. Vi har ikke holdt sommercamp i flere år pga. corona, så
skal vi give dispensation for lang tid tilbage? Det kan give problemer.
Martin: Det må nok være en lille håndfuld.
Morten: Jeg er enig med Martin.
Galina: For min skyld kan man godt lave undtagelse pga. corona, men det skal være
under klare forudsætninger. Vi kan risikere, at vi er RIGTIG mange, hvis vi tillader tidligere
medlemmer også. Det kan være den gruppe, der gør, at vi er for mange. Kan man evt.
vente med at åbne op for gamle medlemmer?
Theodor, Martin og Jimmi kan godt bakke op om det.
Johannes: Da vi ikke er 2/3 samlet, kan vi beslutte det.
Forslaget er, at vi fylder op med antal regulære medlemmer, der maksimalt kan
være, og hvis der er plads til flere, så kan medlemmer, der er faldet for
aldersgrænsen under corona komme med.
Martin sender en mail ud med forslaget, så det kan tages online.
-

Der er modtaget en klage angående en episode til en klubaften. Den behandles pt.
og vi hører nærmere, hvis det er nødvendigt.

-

Husk at Galina går på orlov med udgangen af januar. Sus overtager
orientering.

4. Økonomisk orientering fra sekretariatet
Udgår da der har været juleferie.

5. Orientering fra Landsformand og Forretningsudvalg
Intet nyt.
6. Nyt fra øvrige bestyrelsesmedlemmer
Intet nyt.
7. Forventningsafstemning samt valg af fokusopgaver til april 2022
Theodor: Vigtigt med fokus på at lave opgaver, der kan afsluttes. Vigtigt med fokus på at
have en fungerende kommende bestyrelse og få ordnet alle vedtægtsændringer og ryddet
op i det.
Johannes: Enig med vedtægtsændringer. Gerne i samarbejde med Kennedy Law, der kan
se igennem vores nuværende vedtægtsændringer.
Galina: VI har holdt møde med Kennedy Law om at se på forslag og ændringer, og Galina
deler input med os. Anbefaler at dele DUF i sidste ende, så vi får foreningsbrillerne på det.
Galina: Til Landsmøde: Jeg er jo væk et stykke tid nu her, så den kommende praktikant vil
tage sig af det og eller hører jeg fra Sus, hvem der står for den del.
8. Evt.

