
Referat fra afdelingsmøde

Deltagere: Poul og Knud (whist), Lene og Allan (museet), Lone, Margit
og Judy (Værestedet), Andreas (bestyrelsen) og Mette (daglig leder)

Evaluering af aktiviteter i 2022
Whist
Frivillige: Poul, Ole, Knud
Godt år.
Spilledage er blevet afholdt hver 14. onsdag. Der har kun været én
aflysning pga. sygdom. Resten af gangene er blevet gennemført.
Gennemsnitligt cirka 16 deltagere pr. gang.

Whist holdt i 2022 60 års jubilæum.
Whist har deltaget i Trekantsturneringskamp i samarbejde mellem
Fredericia, Odense og København.

Værestedet
Frivillige: Lone, Judy og Margit.
I 2023 starter 2 nye frivillige - Marianne og Linda.

Går rigtig godt.
2022 har budt på mange gode foredrag.

Øget deltagerantal.
Gennemsnitligt ca. 30 deltagere, men ved foredrag er der over 40, nogle
gange 50 deltagere.
Det samme gælder underholdning.
Laveste antal ca. 20. Frit samvær er ikke så populært.

Super team.

Lene: Vigtigt at være skarp på konceptet Værestedet - det er ikke en
intern klub. Det er åbent for alle - folk kan komme ind fra gaden.



Målgruppe:
Alle - fortrinsvis med tegnsprog
Et sted man kan føle sig hjemme

Museet
Udvidet til 4 frivillige.
Steen, Allan, Annegrethe og Lene.

Museet forbereder ejendommens 125 års jubilæum i 2023.
Arbejder med billedbehandling og folder.
Har haft 8 rundvisninger, blandt andet med internationale gæster,
ukrainske flygtninge, nye medarbejdere hos DDL, professionelle i
døveverdenen og skoleelever fra Fredericia.
Derudover kommer der spontane gæster, dem som allerede er i huset.

Målgruppe:
Alle der vil komme og se historien - nok en lidt ældre målgruppe.

Torsdagscafe
Tovholder Andreas fra bestyrelsen.

Følgende er afholdt:
Møde med Tolkestuderende, Spilleaften (skak) og KAPT foredrag.

Målgruppe - ligesom Værestedet er torsdagscafeen åben for alle, MEN
konceptet er at tiltrække yngre døve , som kan blive medlemmer.

Det var svært at finde frivillige - så fra 2023 tager administrationen over
og vender tilbage med en plan for Torsdagscafeen.
En aktivitetsmedarbejder er drømmen, og der bliver arbejdet på sagen.

Aktiviteter
Andreas fra bestyrelsen.

Oktobar
Julefrokost



Sommergrill
VM i fodbold
Nancy om Afrika
Exitcirklen
Infoaften om DDL
Le Mans foredrag

Hvad er planlagt for 2023?
● Bestyrelsesworkshop
● 125 års grundstensfejring
● Fastelavnsfest
● Medlemsworkshop
● Medlemsmøde
● Generalforsamling
● Afdelingsmøde
● 125 års jubilæumsfejring

Hvad skal vi søge om i 2024?
Mette foreslår at afvente til efter medlemsworkshoppen - der er vi meget
klogere på hvad medlemmerne ønsker, også de yngre medlemmer.

Retningslinjer og procedurer
Mette orienterer om, at efter nytår, så skal alle frivillige registrere
drikkevarer, antal deltagere og antal frivillige på en ny måde.
Mette besøger Værestedet og Whist og introducerer.
Der indkøbes en stor kalender til at registrere. Kalenderen kommer til at
ligge i skuffen under hylden med mikroovn i Cafe 17.

Andet
Mette orienterer om at 1866 endelig er kommet ud af
printer-leasingaftalen, som har stavnsbundet foreningen i mere end 5 år.
De to store printere blev bortskaffet i tirsdags.
Mette har en anden printer i multirummet, der skal testes - om den
fungerer. Ellers indkøbes en ny til brug for alle frivillige.


