Bestyrelsesmøde d. 23/05 2018
Frie Fugle
•
•
•
•

Afbud fra Alexander og Ida
Emil skriver referat
Intet ny fra formand
Nyt fra GL
– Sommerafslutning. Nyt koncept:
∗ Ikke grill
∗ Pandekagetema.
· Kaffe istedet for pølsesalg
· Børnene står selv for pandekagebagning
– Lederfront:
∗ Flammer:
· Nye ledere efter sommerferien
· Jørgen stopper
· Lasse stopper
∗ Øvrige grene: Som det plejer

• Mødelederfunktion
– Backup hvis Robert ikke kan være der til mødet. Robert har spurgt
Rikke - hun vil gerne
• Opgaver efter grupperådsmøde
–
–
–
–
–

Dokumenter er ikke offentliggjort
Mødereferater skal lægges på nettet
Opdatere bestyrelseslisterne på foreningsiden
Korpsrådsmedlemmer, etc. skal opdateres på Blåt Medlem
Christian hører kommunen ad, om dokumenterne er indberettet ordenligt

• Information til nye spejdere
– Anne Sofie bestiller ny stak af velkomstfoldere
– dds.dk søg på blanketter
• Rikke ser om alle referater ligger oppe
• Måske en god idé at omdøbe dem så de ligger i en logisk rækkefølge
• Økonomi
– Balance ser fint ud
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–
–
–
–

Budget ser fint ud
Bilag skal ordnes
Medlemsservice fungerer rigtig fint - Christian
Referat (grupperådsmøde) skal sendes til divisionsstyrelsen

• Lodseddelsalg
– Gnister er ikke helt trygge ved at gå selv
– Spørger igen forældre om, hvilken metoder, der fungerer bedst i forhold til salg af lodsedler - en hel dag eller med hjem?
• Donationssknap på hjemmesiden?
– Christian synes godt, at man kunne lave en
• Update på lodsedler senere
• Persondataforordringen
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Tørt men spændende indhold
Martin beretter om møde i korpset om GDPR
Tag stilling til, hvad vi vil gøre med data
Påvise at vi er i gang med en proces
Martin henviser til oversigt over GDPR-analyse af Frie Fugle
Henviser til ”Definition af persondata”
Databehandlingsaftale med DDS er nødvendigt
Facebook-billeder af folk i almindelige situationsbilleder uden accept
Når spejderne melder sig til skal de krydse ind, om man gerne må
tage billeder af dem
Interresseopvejningsprincippet
Hvad er dataens relevans?
På medlemsservice. Anonymisering 5 år efter udmeldelse
Generelt. Skarpe omkring billeder på FB
Hvad skal vi uploade på FB?
MobilePay tilføjes til analysen
Dørlås? Hvor er personen henne - det er også persondata
Data bruges til at finde ud af, hvem der glemte at låse døren
Henviser til udkast til Databeskyttelsespolitikken
Forældre/Værge skal kunne opdatere helbredsoplysninger
Følsomme personoplysninger ↔ følsomme persondata
Ikke lister over allergier fx. på DropBox
Databeskyttelspolitik bliver oplyst til forældre
Mindre rettelser, Martin har ↔ han sørger for at meddele medlemmer
Politikken med rettelser er godkendt
Vi har gennemgået datalov
Niels vil gerne være ansvarlig for Databeskyttelsespolitikken

• Samværspolitik
– Mail til ledelsen og besytrelsen om DDS samværspolitik - Niels sender
teksten til Martin
• Evaluering af Redens aften
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– Køkken
∗ ∼15.000 - 25.000 kr for køkkenelementer minus hårde hvidevarer.
Udskiftning af det, vi har
∗ ∼20.000 for hårde hvidevarer
∗ Støtte til køkken?
∗ Projektbeskrivelse af nyt køkken
∗ Steffen undersøger noget om gulvet
– Redens aften ordnet helt - listen blev lavet
– Udendørslys
∗ Måske er der en forælder, der kan sætte dem op
∗ Martin undersøger, om der er en elektriker blandt forældrene
– Fortsætter med pølser
– Oprykning lægges på første møde efter ferien - en fredag aften med
spisning
– Næste Redens Aften: d. 4/9 2018 17-19
– Ny presenning til trailer
•
•
•
•
•
•
•
•
•

To indmeldelser pga. PR-materiale på FB
Forsætter med kalender/skoleskema - Charlotte klarer det
Nye datoer til kalender - Martin ordner det
Deadline før sommerferien. Tredje uge i Juni - ca. 15. Junui
15. August er der mad hos Robert
Ejerslykkefestival: Ida, skriftlig beretning
Skriftlig status på Tinderbox fra Ida
Evaluering af Tinderbox kommer senere - har det været det hele værd?
Evt.
– Gruppewebside - Emil vil hjælpe til
– Divistionsrådsmøde - Martin beretter

• Næste møder:
– 15. august 19.30-21.30
– 10. oktober 19.30-21.30
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