
Ekstraordinært årsmøde: 
 
Næstformand: 

• Josefine som nye næstformand - Vedtaget  
 
Nyt fra sek: 

• Regler 
o Må gerne mødes stadig til vagter, men man må maks 10 personer  

• Uddannelsesweekend - Fysisk maks 50 personer indtil videre. 
o Line skriver til sek for at høre om uddannelsesweekend 

• Måske ingen julefrokost for frivillige  
 
Indslag fra Line:  

• Line stopper efter nytår pga af job. Ny på uddannelsesposten og dokumentationsansvarlig.  
 
Andet: 

• Tøj til KOMsammen.  
• Videoer af os til insta 

 
Supervision: 
 
På facebook går vi ud til  Mellem 80-150 
 
Hvordan får vi flere unge: 

• Vigtigt med et stærkt fællesskab i frivilliggruppen (svært med restriktioner) 
• Trygt at være her på trods af corona (Skriv gerne på hjemmesiden, så de unge ved vi tager 

hensyn, og hvordan vi tager hensyn)  
• Godt med billeddokumentation fra vagterne, bliv ved med det! 
• Booste opslagene, da vi har mange penge pt., så det når ud til flere personer.  
• Vil gerne have 3-5 unge som kernegruppe og plus det løse 
• Booste og promovere på skoler for eksempel, for at rekruttere flere unge - social og 

sundhedsskolen, VUC, UCL, Kold college, universitet, ungdomshuset osv. 
o Fx plakater, lærer/studievejledere, der snakker med elever der evt kunne have 

brug for det, (fliers)? beskeder på deres mails osv. mm.  
o Sarafina vil gerne kontakte.  

• Måske flere vagter på sigt, og andre steder end i lokalet.  
• Lave video så man kan se, hvordan man kommer ind af bagindgangen.  

o Sætte et skilt op nede foran opgangen når vi er her.  
• (evt et nr. man kan ringe til når man kommer som ny) 
• Bruge ordet Alene i stedet for Ensom?  
• Måske grej til udendørs aktiviteter om sommeren, natur er godt især bål (tryghed) 

(Pandekage til bål osv.) Termokander til vinteren. 
• Halv udendørs halv indendørs aktiviteter om vinteren.  
• BOOST BOOST BOOST vores opslag om aktiviteterne. 
• Skabe tillid og høre de unge. (De unge skal blive set, hørt og anerkendt) 
• Engagement for vagterne 
• Hvor knækker kæden, når de unge ikke kommer igen?  

o Der er en fast kerne, de nye føler sig måske ikke hjemme i kernen. 
o Prøve at skabe en helhed mellem kerne, nye og faste. 
o Husk at sig til de nye at man skal prøve et par gange, før man finder ud af, om det 

er noget for en.  
o Opfordre unge til at fortælle hvordan det har været 



o Invitere den unge til næste gang “næste gang skal vi det her, det kunne være 
super fedt at se dig igen” vise, at de betyder noget.  

 


