Dagsorden biblomøde onsdag d. 12. Januar 2022 kl. 19 hos Annemette i Hudevad.
Vi forventer at alle er symptomfri og ny-testede inden mødet og vi vil forsøge at holde afstand i
Annemettes køkken. Hudevad Byvej 28.
Tilstede: Lisbeth, Birthe, Katrine, Anne Mette O., Birgitte og Annemette A.
Afbud: Susanne.
1. Valg af referent. Annemette A.
2. Økonomi og bank-gebyrer ved Anne Mette O.
Pr. dags dato 38 medlemmer i alt. 24 á 100kr, 14 á 75 kr., 12 nye medlemmer i forhold til sidste
år.
Indestående pr. i dag: 3.651,39 kr. Der mangler dog ca. 350 kr. fra PlacetoBook.
Anne Mette O. har haft kontakt til adskillige banker og alle fortæller at de har gebyrer på
omkring 250 kr. pr. kvartal.
For flere banker er det lidt besværligt og omstændigt at have os som kunder fordi vi har så få
penge.
Egen bank - foreslår at Anne Mette O. bare laver en ekstra konto i sit eget navn. Men så kan vi
ikke have cvr nr. Skulle vi senere hen fortryde kan vi sikkert lavet et nyt CVR nr.
Er det i virkeligheden nødvendigt med et CVR nr???
Anne Mette O. har også haft kontakt til Kommunen for at undersøge muligheden for at søge
tilskud til vores forening. De kan evt. give tilskud pr. medlem, men kun til medlemmer under 25
år. Så altså ikke relevant for os.
Lige nu er der derfor ingen grund til at vi har vores CVR nr da vi ikke kan bruge det til noget.

Der er intet krav om at foreninger har et CVR nr. det er kun nødvendigt i forhold til at kunne
søge fonde osv.
Anne Mette O. arbejder i at få lavet den nye konto i sin egen bank, så vi slipper for helt så
mange fremtidige gebyrer. Når vi har en nyt kontonr. Sender Lisbeth nyhedsbrev ud med nyt
nr, og med reminder om at ændre betalingsservice fremadrettet.
Lisbeth og Anne Mette O. forholder sig til hvordan og hvorledes det skal foregå med afmelding
af CVR.

3. Medlemslisten og kontingentindbetalinger ved Anne Mette O. Hvordan er det gået her i januar?
Se forrige punkt omkring medlemmer.
(har vi selv hver især betalt kontingent (tjek venligst))
Lisbeth følger op på Lisbeth Skau som ikke lige pt. får nyhedsbreve. Hun står som medlem på listen,
måske lander nyhedsbrevet i spam??

4. PR-strategi drøftes.
Skal vi gøre mere opmærksom på os selv. Skal vi have noget i avisen?
Malene Bertelsen formand for lokalrådet fortæller at flere små foreninger i lokalområdet generelt
har svært ved at skaffe bestyrelsesmedlemmer. Foreslår kulturdagen som en mulighed for at vise
fanen.

Malene tilbyder at hun kan lægge vores folder i velkomstmappen til nye tilflyttere. Vi takker ja til
tilbuddet. Lisbeth lægger en stak foldere til Malene når den nye folder bliver trykt.
Birgitte fortæller at hun har kontaktet biblioteket ang. Små kort, bogmærker osv. De kan tilbyde
print på 120 grams papir, men ikke tykkere.
Spørgsmålet er om det er værd at bruge krudtet på.
Mai fra biblioteket tilbyder at vi kan stille brochurer frem på skranken.
Birgitte henviser til Den Sociale vejviser – side på nettet som henviser til kommunens foreninger.
Birgitte forsøger at få os lagt ind i listen med en lille beskrivelse.
Avisen – hvilken vinkel? Evt. Vores udfordring ved at være en lille forening. Evt. i samarbejde med
andre lokale foreninger. Lisbeth kontakter avisen og hører dem om de vil lave en artikel. Lisbeth og
Anne Mette O. kan deltage i et interview.

5. Drøftelse af mail-læsning ved Lisbeth.
Vi betaler for at flere kan have adgang til biblovenners info mail. 109 kr. i kvartalet.
Både Anne Mette O. og Lisbeth har adgang. Vi fortsætter som hidtil og husker at benytte denne
mail. Det giver god mening at alle mailkorrespondancer vedr. Biblovenner er samlet et sted, så
derfor skal vi øve os i at bruge denne mail. Senere evalueres på om løsningen bliver brugt optimalt.

6. Kommende arrangementer:
Medlemstur? – Broby Bibliotek – læringscenter.

Vi slår det op som en bestyrelsestur hvor andre er meget velkomne til at deltage
Lisbeth kontakter Søren (Hillers) Hansen og forhøre sig i forhold til rundvisning. Midt i marts sidst
på eftermiddagen er vores forslag.
-en enkelt har svaret at hun er interesseret i at deltage. Hyggeligt hvis flere kommer til.

Møllehøj /Halloween ved Birthe, Anne Mette O., Lisbeth, Susanne - har nogen fundet ud af noget?
– Mai fra Bib. Fortæller at de er ved at arrangere halloween i Faaborg så Mai er i tvivl om det er en
mulighed at samarbejde med os.
Fortællinger omkring Møllehøj kunne fint være et sommerarrangement for voksne. Der
arbejdes/tænkes videre.
Evt. samarbejde med Spektaklet – Anne Mette O. kontakter og forhører sig. Gerne et arrangement
her i foråret.
Noget om integration af flygtninge ved Birgitte? – Birgitte efterlyser en eller flere der vil tænke
tanker sammen med hende. Birgitte kontakter en fra Dansk Flygtningehjælp om et eventuelt
arrangement til efteråret, Annemette A. vil gerne hjælpe.
Der henvises på Den Sociale Vejviser til flere organisationer. Dansk Flygtninge hjælp, Røde kors.
Lisbeth ved at der i området er bosiddende en eller flere afghanske familier, måske det kunne være
en interessant vinkel hvis de kunne berette om deres tilflytning/modtagelse.
Afghansk forening i Faaborg Midtfyn, men generelt meget få lokale flygtninge/indvandrere i vores
område.

Birthe Vingum Jensen (medlem) kommer med et forslag til oplæg: Bæredygtighed, historie
betydning og fortolkninger. Anne Mette O. kontakter hende for at høre nærmere.

7. Generalforsamling tirsdag 22/2 kl. 19. Hvad gør vi? Udsættelse, udendørs, test, suppleant/
bestyrelsesmedlem – stiller alle der er på valg op?: Susanne, Anne Mette O. op igen og ønsker
suppleanter: Annemette A. og/eller Katrine at gå ind i bestyrelsen? Alle skal genvælges hvis de vil

Anne Mette O. genopstiller, Susanne ønsker ikke at genopstille det kommende år, men vil gerne
være suppleant (Er det korrekte forstået Susanne?). Katrine opstiller som bestyrelsesmedlem.
Annemette A. fortsætter gerne som suppleant.

Vi satser på at kunne afholde indendørs som planlagt. Tirsdag den 22. feb. Kl. 19 – vi mødes ca. kl.
18.
Indkaldelse udsendes senest den 1. feb. (Lisbeth)
Der afholdes Bogbanko som vanligt. Præmier: bøger (Anne Mette O. og Birthe indkøber)
Sidegevinster: blomster, chokolade eller lign. Katrine spørger i Spar om de evt. noget de vil donere
der kan bruges som sidegevinster.
Anne Mette O. og Birgitte bager kage, Birthe bager småkager. Susanne bliver spurgt om hun vil
sørge for kaffe/te.
3 plader for 50 kr.
Lisbeth sørger for at printe plader og råber numre op.
Ordstyrer – Birgitte spørger Ruth eller Eva Horstmann. (Lisbeth laver ”køreplan” til ordstyren)

Revisor – Anne Mette O. spørger Jane. Jane svarer hurtigt at det vil hun gerne. Regnskabet skal
være klar den 15. feb. De har allerede aftale på plads.
Referent – Annemette A.
Lederen af biblioteket Birthe inviteres, og det samme gør sig gældende med Mai.
Lisbeth tjekker om lokalet er booket.

8. Nye pjecer og navneskilte hvem kan hjælpe Lisbeth? Er de sidste fotos taget?
Katrine har ikke fået taget billede endnu. Hun kontakter Gertrud igen og hører om hun har tid til et
foto.
Lisbeth har layout/skabelon til brochure. Katrine vil gerne hjælpe med at lave brochure. Husk nyt
kontonr.
Lisbeth sender nuværende brochure rundt så vi hver i sær lige kan kigge om der er noget vi tænker
skal rettes til.
Husk det nye nyhedsbrev skal lægge ind på hjemmesiden.
Annemette A. mangler navneskilt.

9. Eventuelt.
Dato for Byttebog café – søndag den 3. april. Kl. 14-16. Forplejning aftales senere.
Nyt møde torsdag den 10. marts. Kl. 16. Konstituering. På biblioteket.

Tak for god ro og orden – eventuelle rettelser og tilføjelser modtages gerne
-

Annemette Alban.

