København den 16. august 2016

Referat af 1. bestyrelsesmøde i Foreningen
Jobcentrets Ofre,
Ofre søndag den 14. august 2016 i Greve
Ad 1: Velkomst ved formanden
Kim bød velkommen. Vi aftalte, at ingen
i
afbryder hinanden, og at sekretæren ordstyrer
Ad 2: Foreningens vedtægter: drøftelse og beslutning om foreningens vedtægter v/os alle
Hvad gør vi, hvis énn i bestyrelsen pludselig dør? Vi besluttede at tilføjee følgende til vedtægterne
som nyt stk. 5 under § 4 Generalforsamlingen:
Generalforsamlingen ”Der indkaldes til ekstra ordinær generalforsamgeneralforsam
ling, hvis et af bestyrelsesmedlemmerne dør.
dør. Dette gælder dog ikke suppleanter”.
suppleanter”
Forkortelsen JBO ændres til FJO,, da JBO kan forveksles med Joachim B. Olsen, og da FJO kan
være en forkortelse af både Facebookgruppen Jobcentrets Ofre og Foreningen Jobcentrets Ofre.
§ 1: Tilføj: ”Foreningen blev stiftet ved en Generalforsamling på Rådhuspladsen den 1. juni 2016.”
§ 5: Ændr 3 medlemmer i bestyrelsen til 4 medlemmer og tilføj en sekretær.
§ 5: Tilføj, at der
er afholdes minimum 2 fysiske bestyrelsesmøder om året. Vigtige ting imellem bestyrelsesmøderne kommunikeres
ikeres via mail.
mail
§ 9: Tilføj: ”Hvis
Hvis valgte bestyrelsesmedlemmer udebliver fra møderne uden afbud, betragtes medmed
lemmet/medlemmerne som udmeldt efter 1 år.”
år.
Jane retter grammatiske fejl i vedtægterne.
vedtægterne
§ 10: Tilføj: ”Foreningens midler gives til Kofoeds Skole og øremærkes til at forbedre forholdene
for hjemløse.”
§ 4, punkt 7: Tilføj: ”22 bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år og 2 bestyrelsesmedlemmer vælges i
ulige år. Formand og kasserer vælges for 2 år i lige år og næstformand og sekretær vælges for 2 år
i ulige år.”
Suppleanter vælges for 1 år ad gangen.”
gangen.
§ 4, punkt 8: Tilføj: ”Suppleanter
§ 4, punkt 9: Bestyrelsen
estyrelsen indstiller Morten Rønne til revisor. Indtil næste generalforsamling er
Morten Rønne konstitueret som revisor.
Ad 3: Rollefordeling i bestyrelsen: hvem er primær ansvarlig for hvad?
Medlemsliste = Gun
Økonomi = Gun
Facebook-grupperne = Administratorerne i gruppen
Kontakt med Medierne = Annette
Demonstrationer og events = Bestyrelsen
Hjemmesiden = 3 ud af bestyrelsens 4 medlemmer
medlemmer stemmer for en hjemmeside. Jane kontakter
Gert Overlade,
ade, som har købt domænenavnet og spørger om vi kan få overdraget domænet. Hvis vi
kan det, laver Jane et forslag til hjemmeside.
Youtube siden: Jane
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Ad 4: Økonomi: hvordan ser det ud? v/Gun
Der står 16.366,- kr. på foreningens konto. Gun indkøber en blå udgiftbog.
Ad 5: T-shirts: drøftelse og beslutning om nye T-shirts v/alle.
Vi laver et logo af hjertet med FJO tekst i det, da folk oftest husker et billedsymbol bedre end en rå
tekst. På T-shirtene skal Facebook-gruppen stå med lille skrift og Jobcentrets Ofre med stor skrift.
Billedsymbol og tekst trykkes på både bagside og forside. Vi holder os til T-shirt i rød, blå og sort
med hvid skrift. Hvem, der skal trykke, finder vi ud af. Jane laver logo og T-shirtprint forslag.
Ad 6: Punktet udgik, da vi drøftede det under punktet Rollefordeling i bestyrelsen.
(punktet var følgende: Sponsoreret hjemmeside for foreningen: drøftelse og beslutning om, hvad
der skal lægges ind på hjemmesiden og hvem, der skal være webmaster (Gert Overlade, som har
købt domænet www.jobcentretsofre.dk , kan evt. blive webmaster, hvis han også kan redigere
hjemmesider))
Ad 7:Kommende arbejdsopgaver og demonstrationsevents
Møde med LAP Kbh. den 17. august 2016 kl. 17:30. Vi aflyser, da vi har gabt over mere end vi kan
klare. Annette skriver afbud.
Møde med Maibritt Berlau, socialrådgiverforeningen den 18. august kl. 11:00, Toldbodgade 19.
Kim, Annette og Gun deltager. Christian Danvild inviteres med. Kim kontakter Christian.
Møde med Jan Hoby, Velfærdsalliancen den 24. august 2016 kl. 11:00 på LFS, Rosenvængets alle
16, 2100 København Ø. Annette, Gun, Kim og Jane deltager
Møde med 3F den 30. august 2016 kl. 10:00-11:00 på Kampmandsgade 4. Kim, Annette, Gun og
Jane deltager.
98 demonstrationer i 98 kommuner 15. september 2016 kl. 16:00. Jobcentret Ofre deltager på Rådhuspladsen i Kbh.
Ja til Velfærd – Nej til fattigdom den 4. oktober 2016 på Christiansborg. Vi tager stilling til, hvilket
tidspunkt, vi mødes. Det skal anmeldes til politiet og Kbh’s kommune. Det gør Annette.
Folkemødet på Bornholm fra den 15. – 18. juni 2017. Sommerhus er bestilt og betalt. Der hensættes
5000,- kr. af til dækning af transport, overnatning og forplejning.
Ad 8: Tid og sted for kommende møder – herunder dato for 2. generalforsamling
Bestyrelsesmøde nr. 2 afholdes søndag den 2. oktober 2016. Tid og sted aftales senere.
Næste Generalforsamling afholdes lørdag den 1. april 2017. Tid og sted aftales senere.
Ad 9: Eventuelt
Der var intet, så Kim takkede for god ro og orden, for husly og god mad og afsluttede mødet kl.
13:00.
Kærlig hilsen
Jane Pihlmann
sekretær
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