Referat fra møte i CBRC styre møte 12.04.21 kl 19-21
Tilstede: Kjell, Terje, Birgith, Oddvar, John Olav, Merete.
Forfall: Sidsel
Ref. Merete

Saksliste

1.Status pr i dag
-52 betalende medlemmer inkl. styremedlemmene. De som ikke har betalt
ennå, er fremdeles medlemmer – hvordan få inn kontingent til resterende
medlemmer?
-Medlemmer som ikke har betalt, må få en påminning med frist, hvis ikke må
de melde seg ut av klubben. De blir strøket fra klubbens lister etter fristen om
de ikke betaler innen fristen.
-Har vi tilgang til medlemslisten? Kjell sender medlemslisten til alle i styret. Kjell
lager en liste i styreweben, Sendes ut på mail.
-55.000 på konto
2. Hvordan få flere medlemmer?
Forslag:
-Plakater A3 og A5
-Booke og avlyse konserter – har vi loven på vår side der ? Idealistiske avtaler/
konserter kommer inn under korona støtte tiltak. Veldig viktig å være ryddige
her.
-Betaler vi honnorarer til disse bandene som avlyses ? ikke når konserten blir
avlyst pga smittesituasjonen i byen/regionen/landet.
-Forventet inntekter vs. forventet utgifter : Klubben får koronatilskudd, ulike
summer utfra når konserten blir avlyst…
3.John Olav og Kjell starter med promotering rundt omkring i det ganske
sørland og misjonere for klubben i beste hauge stil !!!!
-Kommer tilbake til mer info om utviklingen til neste styremøte om hvordan
ferden barker avgårde.
4.Plakater og roll ups – se på pkt. 3 !
5. CBRC band - tilby at de får t-skjorter (og annet..)med bilde på
-Alle enige i det. Rusty Nails og andre får tilbud om t-skjorte med bilde av
bandet, og andre ting – caps og krus og liknende.
6.Øvingslokalet og aktiviteten der
-Øvingslokalet brukes pt av Nikolai og bandet hans.

-Espen er gira på å være med på bragdøya. Alle fått beskjed om at bragdøya
blues er flyttet til 11. september. De liker det, da de får bedre tid på seg.
-John-Olav gir nøkkelen til lokalene til Oddvar. Oddvar & Fam øver fortrinnsvis
på torsdager.
-Lunde-gruppen ønsker økt aktivitet i lokalene – tar dette videre etter hvert.
Ikke økonomi i klubben til dette pr nå. I fremtiden bør vi sikre lokalene og
utstyret vi har der… Tar dette videre til neste styremøte !
7.Sosiale aktiviteter i regi av klubben
-Skjærgårdstur, turer i skog og mark, tur i baneheia o.l Kveldstur rundt et bål,
formål å knytte vennskap.
-Innspill fra John-Olav: Bertine Setlitz og Wenche Knutson: inn på røykerommet
på radium og servere pizza og cola, servere litt musikk…. Dette er good når
samfunnet er åpnet opp igjen…
-Kultur-rulatoren: Kommunen har et slikt opplegg. Hva kan CBRC gjøre her ?
neste ungdomsmøte – er dette interessant for ung blues ?
-Medlemskvelder: Mange medlemmer er ressurspersoner, organisere dette i
øvingslokalet ? Gode innspill. Sette i gang dette så fort samfunnet åpner opp !
Se på kompensasjonsmidler
-Behov for live-konserter når samfunnet åpner opp. Vi må være klare når det
åpnes opp.
-Samarbeidspartnere: villige til å sponse med hyggelige gaver v/loddtrekninger
-Scene på utsida av festningen – kan denne bookes ?
-Haugen-parken i Songdalen ?
-Alle kartlegger utescener i området
-Ikkje festival i år – må tenke neste år !
-Kanonmuseet på Møvik?
8.Tilbakemeldinger om vårt nye websystem
Terje – kommer inn på appen, men får ikke logget inn…
Appen skal virke greit fra i kveld eller i morgen. Oppfordre alle til å bruke det,
bli kjent med det ! Hvem kontakter vi om vi har problemer med å egen
brukerkonto ? Eks. Terje får « det har skjedd en feil» - hva gjør man da ? Vi
sender skjermdump videre til Kjell ved disse tilfellene.
9.Bruk av styrechatten – aktiviteten der
Kjell sier han har vært i overkant aktiv – han beklager det.
Merete: klarer ikke å henge med i ulike innspill inn i chatten – ønsker at alle
kreative innspill tas inn på styremøtene.

Oddvar og Terje enige med Merete – forslag om at innspillene kan komme på
chatten men at saken det gjelder tas opp i neste styremøte.
Hver og en tar selv ansvar for saker som ønskes tatt opp på styremøtet, sørge
for at Kjell får innspillet og fører det opp på sakslista.
Chatten blir så lang når det foregår en diskusjon – fare for å miste
sammenhengen.
Kjell beslutter at alle tar setter på håndbrekket noe… (-:
EVT:
Neste medlemsmøte på nett ? Evt. I lokalene.

Neste styremøte: mandag 3. mai kl 19-21. På teams eller i
lokalene avhengig av smittesituasjonen.

