Nyhedsbrev fra Jelling PilefletteLaug, julen 2018

Vi har på sidste bestyrelsesmøde fået evalueret, hvordan det går med modtagelsen og
brugen af Mobile Pay, i Jelling PilefletteLaug.
Årsagen til at få Mobile Pay var, fra bestyrelsens side, udelukkende for at gøre tingene
lettere for vores kasserer, Connie.
Inden vi fik Mobile Pay, var Connies udfordringer bl.a., at der dels blev købt træbunde
udenfor ”åbningstid”. (Dvs. at Connie havde mange afbrydelser i løbet af dagen, hvor
pengekassen skulle findes frem.)
Dels tog det lang tid, når 60-70 personer skulle afregne, og der efterfølgende skulle
tælles sammen, så kassen stemte.
Al den tid gik fra Connies (og dengang ofte Fru Søgaards) tid til at flette.
(Hvis nogen er i tvivl, kan der købes bunde i køkkenet lige efter morgenmaden, og lige
efter frokost.)
Siden da, er salget af bunde overdraget til andre, for at fordele arbejdet.

Så var – og er - ambitionen, at Mobile Pay kan frigive noget tid i hallen, og i stedet kan
Connie selv prioritere, hvornår hun vil lave den del af regnskabet, der omhandler
forudbetalinger af kursusafgiften, via Mobile Pay.
Nu er det 1 ½ år siden, at vi startede med muligheden for at betale med Mobile Pay. Og
vi må forvente, at nye tiltag skal have tid, inden det fungerer optimalt. Vi gør hvad vi
kan, for at beskrive i invitationerne, hvordan og hvornår der kan betales.- Og vi synes,
at det er ved at være tid til, at alle forstår, præcis hvordan tingene skal gøres.
I al den tid, har der været udfordringer med, at flere overfører penge til Connie privat, i
stedet for til Jelling PilefletteLaugs konto. (Jelling PilefletteLaugs nr.: 73946)
Der er fortsat mange, der glemmer at skrive, hvad de betaler for (Fx kontingent, bunde
eller deltager betaling),
samt hvem de er! Det er ikke altid, det fremgår på betalingen, hvem afsenderen er, og
når det så ikke bliver skrevet i teksten sammen med overførslen, kræver det tid og
gætterier at finde ud af, hvem afsenderen er.
Bestyrelsens foreløbige konklusion er, at det indtil nu ikke har hjulpet Connie, at vi har
fået Mobile Pay. – Tværtimod.
Hvis ikke der i løbet af forårets 3 arrangementer er en tydelig forbedring i
overførslerne, vil vi fravælge Mobile Pay, og gå tilbage til, at der kun betales kontant,
når vi mødes til flet.
Hvis der er spørgsmål til dette, eller der er noget som ikke fremstår tydeligt, kan I
henvende jer til Lene M. (markussen@jellingnet.dk)

DATO

EMNE

STED

Lørdag, d. 5.
januar

Pilesortering

Hos Jens Morten i
Jelling

Lørdag, d. 19. og
søndag, d. 20.
januar

Begynderkursus
Mandeflet
Æselkurv
Firkantede kurve
Flet i frisk pil
Fri flet

Multihallen i
Kollerup

Søndag, d. 24.
februar

Genopfriskning for begyndere
Rangle flet
Bark
Fri flet

Multihallen i
Kollerup

Lørdag, d. 16.
marts

Opstagning på fast bund
Kurv med polsk lukning
Stole af stubbe
Oval bund
Fri flet
Generalforsamling

Multihallen i
Kollerup

Lørdag, d. 30.
marts

Fri flet
Ingen undervisning – medlemmerne byder
selv ind

Multihallen i
Kollerup
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