
Bestyrelsesmødereferat	  	  
	  
Bestyrelsesmøde	  d.	  11	  Januar	  
	  
	  
Fremtidige	  aktiviteter	  
	  
-‐	  Regler	  for	  offentliggørelse	  af	  arrangementer	  –	  1	  måned	  før.	  Bestyrelsen	  vil	  lave	  en	  håndbog	  til	  
aktivitetsudvalget.	  
	  

-‐ Fastelavnsfest	  –	  23.	  februar	  –	  afstemning	  oprettes	  for	  at	  se	  om	  alle	  kan	  den	  pågældende	  
dato.	  
Bestyrelsen	  er	  tovholder	  for	  festen.	  Det	  betyder	  at	  vi	  skal	  have	  så	  mange	  frivillige	  som	  
muligt,	  der	  vil	  være	  med	  til	  at	  pynte	  op,	  handle	  ind	  til	  pynt,	  stå	  i	  baren,	  servere	  osv.	  
	  

-‐ Generalforsamling	  –	  23.	  Marts	  –	  afstemning	  oprettes	  for	  at	  se	  om	  alle	  kan	  den	  pågældende	  
dato.	  

-‐ Klubkonference	  møde	  med	  Søren	  –	  doodle	  oprettes.	  
-‐ Generalforsamlingsforberedelsesmøde	  med	  Søren	  –	  doodle	  oprettes.	  	  

	  
Hjemmeside	  
	  
-‐	  Økonomi,	  kan	  det	  lade	  sig	  gøre?	  Vi	  skal	  søge	  ungdomspuljen.	  Emilie	  tager	  ansvaret	  for	  at	  skrive	  
en	  ansøgning.	  	  
	  
Julefrokosten	  
	  

-‐ Hvad	  var	  godt	  og	  hvad	  kunne	  gøres	  bedre?	  	  
-‐ Ingen	  frivillige	  
-‐ Overskud	  af	  mad	  
Der	  blev	  talt	  kort	  om	  julefrokostens	  evaluering,	  idet	  der	  er	  gået	  for	  lang	  tid	  til	  at	  kunne	  
evalurere	  julefrokosten.	  Vi	  vil	  næste	  gang	  mødes	  hurtigst	  som	  muligt,	  og	  ikke	  en	  halvanden	  
måned,	  som	  det	  er	  blevet	  til	  i	  denne	  omgang.	  	  

	  
Fremtidig	  beslutninger	  –	  hvem	  vil	  forsætte	  i	  bestyrelsen	  og	  hvem	  ønsker	  ikke?	  
	  

-‐ En	  beslutning	  I	  allerede	  nu	  gerne	  må	  tænke	  over.	  
-‐ Til	  generalforsamlingen	  har	  vi	  allerede	  nu	  et	  par	  vedtægtsændringsforslag:	  ”Hvor	  længe	  

bestyrelsesmedlem	  og	  formand?”	  og	  	  ”5	  i	  bestyrelsen”.	  
	  
	  
	  
	  



	  
	  
	  
(UDSAT	  TIL	  ET	  SPECIFIK	  MØDE,	  doodle	  oprettes)	  Klubkonference:	  
	  
Møde	  med	  Søren	  –	  hvornår?	  

• Hotel	  
• Mødelokale	  (med	  projekter,	  borde,	  stole)	  
• Mad	  
• Fest	  

	  


