Referat for bestyrelsesmødet den 21. sep. kl. 19-22
Deltagere: Daniel, Julie, Søren, Camilla, Dorte, Jens Morten (referent)
Afbud: Eduardo, Heidi

1.
2.
3.
4.

19.00-19.05: Velkomst /Jens Morten
Referat fra bestyrelsesmøderne 21.juli og 6 juni blev godkendt
19.05-19.15: Andagt /Dorte - Over Romerbrevet
19.15-19.30: Bestyrelsens godkendelse af SABUS leder /Jens Morten
o

Jens Morten redegjorde for valgprocessen og ændring i Adventistkirken procedure regler.
Bestyrelsen diskuterede valget af SABUS leder under generalforsamlingen. Bestyrelsen
godkendte valget af SABUS leder.

1. 19.30-19.45: To-do liste opdatering /Dorte
o

Der oprettes et punkt i referatet der hedder To-do

1. 19.45-20.15: SABUS leder orienterer:
a. Medlemsregistrering – status og plan inkl. Membercare
Lister sendes ud til alle lokalforeninger med medlemsoversigt. Vendelbo, VUC, Randers og SAS har brug for
at medlemmer betaler direkte til lokalforeningen. MobilePay er nu en mulighed fra og med i år.
a. Egehytten i Fakse
Bestyrelsen forslår at der indrykkes en annonce i Adventnyt hvori der søges en frivillig opsynsmand M/K.
Hvis det ikke giver noget, derefter i lokalaviser i området. Daniel tager det med til Egehyttens bestyrelse.
Julie sender info om fond der har støttet energiforbedring på Krogsholt til Daniel.
a. Økonomi
§ Økonomien for første 1/2 af 2021. Der har ikke været nogle arrangementer
grundet Corona.
§ Løn for alle SABUS ansatte er nu en del af SABUS budget, derfor er lønudgifter
højere end tidligere.
§ Andagtspakkerne har desværre ikke haft den udbredelse de var tiltænkt - derfor er
de sat på pause pt. Set-up skal gentænkes. Laila Bernhardsen fortsætter derfor ikke
med at producerer disse.
b. Økonomisk støtte til SABUS-aktivitet i Hedenstedområdet
Det er et supplerende tilbud og ikke et konkurrende. Det skal nøje overvejes om der skal oprettes en ny
forening eller om aktiviteterne skal indgå under anden forening. Aktiviteterne er i gang og de var 42
deltagere til første aften, hvoraf de 30 var børn. Bestyrelsen besluttede at give op til kr. 10.000.
20.15-20.25: Pause

20.25-21.10: Medarbejderstatus i SABUS’ forskellige områder /Dorte
§

§
§
§
§

SABUS lederen redegjorde for bemandingssituation i SABUS pr. 1.okt, hvor Bjørn
Esben og David ikke er blevet forlænget, herunder også nogle af de overvejelser
SABUS leder og kirkens ledere har haft som bevæggrund til beslutningen. Vigtigt at
der ikke er tale om en spareøvelse fra kirkens eller SABUS’ side. Herefter spørgsmål
fra bestyrelsen.
Kommunikativt har TEEN lederne været overset og har ikke fået nogen officiel
information til forskel fra bestyrelse og menigheder.
Vi skal informerer spejderlederne og TEEN lederne om beslutningen, således de får
en sikkerhed for at den retningen og arbejde der er lagt vil fortsættes.
Længere drøftelse af hvordan vi sammensætter bemandingen fremad.
Dorte indkalder til et møde om kort tid hvor vi kan drøfte videre forløb.

1. 21.10-21.25: Ledertræning 29.okt - 31.okt /Dorte
o
o

Der er et spændende program til træningsweekenden. Lige nu er der 0 (nul) tilmeldte.
David (Dorte) sender tilmeldingskode ud til bestyrelsen.

1. 21.25-21.35: Speedbåd – status på udgift /Dorte
o

Motor er ikke skiftet. Erik Eskildsen er på udkig efter en ny motor og holder opsyn og
service på båden. Båden er ikke type godkendt, men vi bør overveje en båd der er
typegodkendt.

1. 21.35-21.45: Datoer fremtidige møder /Jens Morten
a. 4. november – Zoom kl. 19-22
b. 1. december – Zoom – emne: medlemsregistrering kl. 20-21
c. Strategi dage?? Dorte forslår et par datoer efter jul på doodle.
2. evt. Børneattester . Det er op til den enkelte lokalforening at indhente dem. Der kommer
vejledning fra SABUS.
3. Afslutning med bøn
Backup punkter, hvis vi har tid. Alternativt en drøftelse af prioritering for kommende bestyrelsesmøder
12. Status - TEEN projektansættelser
13. SABUS strategi
14. SABUS aktiver – hvordan håndteres vedligehold og brug. Kræves der særlig viden / godkendelse for
brugen udenfor SABUS regi, hvis nogen?
a. Speedbåd
b. Klatrevæg
c. Sejlbåd
d. Hoppeborg
e. Mødetelt
f. Etc.
15. Den hvide nål – status på beskrivelse og hjemmeside

To-do Liste:
•
•

Daniel undersøger hvad vi kan få en typegodkendt speedbåd til.

