Dagsorden for møde den 29. januar 2013
1. Hvor langt er vi? Status
Kommunikation – Tanja og Frederik
- artikel i Frederiksberg lokalavis
- indslag i Lounge på Lorry
Advisory Board – Tanja?
Vi er ved at samle et hold sammen til faglig sparring
- i morgen første møde med Laust Kehlet som ved en masse om online markedsføring, hvilket er
vigtigt ift vores Knowledge Builder Program
Frivillige i BygEnSkole.dk - Silke
- side med navne
- bedre annoncering efter frivillige på siden
Medlemsambassadører – Tanja
Hvad går det ud på?
Skoledesign - Silke
Vise tegninger for det nye design
2. Hvor skal vi hen – snak om strategier
- Frivillige – søge på LinkedIn – LinkedIn for good.
- Fundraising, hvor og hvordan
- medlemmer, hvordan få flere
Referat
Her kommer lige de opsummerede pointer fra vores møde den anden dag. Det var super fedt med
input og næste møde er torsdag den 27. kl 17. Så sæt gerne kryds i kalenderen allerede nu.
På mødet i onsdags snakkede vi om:
Vi opsummerede hvad status er og nævnte naturligvis alle de fine ting vi allerede har fået udrettet,
såsom:
Indenfor kommunikation – Tanja og Frederik
- Vi fik artikel i Frederiksberg lokalavis om vores samarbejde med Danske Ejendomsmedier, der
stiller kontorlokale til rådighed.
- vi var i Lounge på Lorry, og kom godt igennem med nogle af vores pointer. Det var en god
oplevelse.
Ift Advisory Board – Tanja
- Vi er ved at samle et hold sammen til faglig sparring - de eksperter vi har kontaktet er meget
interesserede og imødekommende. Torsdag havde vi vores første møde med Laust Kehlet som ved
en masse om online markedsføring. (dem der vil have referat af det møde, kan lige sende mig en
mail:)
Andre eksperter vi er i kontakt med er Carina Heckscher, networkingekspert, Anne Skare Nielsen
fra Futurenavigators og helt nede med nyeste tendenser indenfor innovation og god
forretningsførelse. Og så er vi fortsat ude med snøren - vi vil gerne have en ekspert på CSR med fx.

Kender du nogen, så sig til?
Os frivillige i BygEnSkole.dk - Silke
- Vi prøver at gøre det mere indbydende at være frivillig i BygEnSkole.dk - for grundlæggende er vi
jo meget taknemmelige og vil rigtig gerne give lidt tilbage, for din tid og energi I lægger i
organisationen. Det er bl a vores præsentationsside, og så søger vi fortsat frivillige på frivilligjob.dk
Medlemsambassadører
- Vi vil gerne være flere og har fået en idé - hvor det er os medlemmer selv, der hverver nye
medlemmer. Vi prøver at facilitere rekrutteringen i form af et forslag til opslag på Facebook og en
mail der kan sendes ud i netværk. Vi afventer spændt resultaterne. Kunne du tænke dig at være
medlemsambassadør? skriv til mig.
Skoledesign - Silke
Her kiggede vi på tegningerne for det nye design. Det er blevet så smukt og Alirio, koordinator på
projektet i Guatemala, er også helt begejstret for udsigterne til at bygge et læringscenter, der
samtidig kan opsamle regnvand og har skolehaver tilknyttet.
2. Hvor skal vi hen – snak om strategier
Vi snakkede en del om markedsføring af organisationen og om at lave artikler til fagblade. Vi har
rigtig mange gode vinkler og interessante historier.
- 3fs fagblad kunne få en artikel om selve byggeprocessen.
- Socialrådgivernes blad kunne få en artikel om Alexa (den anden koordinator af projekt PEILE og
socialrådgiver +) og den hjælp hun giver familierne, og den tilgang hun har til arbejdet. (Respekt
siger jeg bare!)
- arkitekternes blad om det nye læringscenter og om Malene Hvidts motivation for at lave
tegninger pro bono.
Lajka er kommunikationsuddannet og har god erfaring med at skrive artikler og ville starte med
artiklen til arkitekternes fagblad.
Har du en idé? - en kontakt? skriv til mig :)
Mht mødestruktur snakkede vi om, at vi reserverer første lille halve time til introduktion, så dem
der har været med længe kan skippe den del og dem der lige er kommet med, kan få noget mere
baggrundsviden. God idé. Men derudover vil vi også gerne lave et kort oplæg til hvert møde, det
kunne fx være at vi blev opdateret på den politiske situation i Guatemala eller noget andet
relateret.
Det var vist det. Håber at se mange af jer næste gang:
Torsdag den 27. februar kl 17 (første halve time er introduktion til BygEnSkole.dk og projekt PEILE)
på Mynstersvej 3, 3, tv, 1827 Frederiksberg C
Meld meget gerne tilbage om I kommer eller ikke kommer :)
Kh Silke

