
Referat	  fra	  bestyrelsesmøde	  +	  planlægning	  af	  ekstraordinære	  generalforsamling	  
Afholdt	  d.	  18	  August	  2017	  kl.17-‐21.00	  hos	  Absalon	  	  

Afholdes	  den.	  12.	  september	  2017,	  Brohusgade	  17.	  

Fremmødte:	  BN,	  JM	  +	  KK	  

Afbud	  fra:	  CMD,	  JMK	  +	  CD	  

1. Valg	  af	  tegnstyrer:	  KK	  

2. Valg	  af	  referent:	  KK	  

3. Godkendelse	  af	  dagsorden:	  √	  	  

	  

Planlægning	  af	  ekstraordinære	  generalforsamling	  den.	  7	  oktober	  2017	  

	  
a) Budget	  	  

Vi	  har	  råd	  til	  at	  tilbyde	  hele	  generalforsamlingspakken	  (GF,	  snack,	  mad	  +	  bowling)	  for	  
50	  kr.	  Vi	  forventer	  at	  bruge	  3-‐4.000	  kr.	  (inkl.	  lån	  af	  lokale:	  200kr.),	  hvis	  deltagerantallet	  
når	  omkring	  24.	  
	  

b) Sted:	  Absalon	  (16:00-‐21:00)	  Bianca	  (frivillig)	  

-‐ Skal	  vi	  købe	  Absalons	  drikkevarer	  eller	  vi	  selv	  medbringe	  dem?	  	  

Det	  er	  nemmest,	  hvis	  Absalon	  sælger	  drikkevarerne,	  men	  det	  afhænger	  af	  om	  Bianca	  

vil	  stå	  og	  sælge.	  Hvis	  ikke,	  så	  medbringer	  deltagerne	  selv	  noget	  at	  drikke.	  Hvis	  Bianca	  

indgår	  at	  sælge	  drikkevarer	  og	  har	  brug	  for	  hjælp,	  så	  må	  hun	  endelig	  gerne	  prikke	  en	  af	  

os	  på	  skulderen	  og	  bede	  om	  hjælp.	  Så	  snart	  hun	  gør	  det,	  så	  hjælper	  vi.	  Mere	  end	  gerne.	  

Hele	  arrangementet	  er	  gratis	  for	  Bianca.	  

	  

c) Lave	  program	  	  
Britt	  havde	  et	  forslag	  til	  program	  klar	  og	  KK	  +	  JM	  er	  enige.	  CD	  skal	  spørge	  Christina	  om	  

det	  er	  muligt	  at	  forlænge	  vores	  lån	  af	  lokalet	  til	  en	  time	  mere	  (16-‐22)	  i	  stedet	  for	  16-‐21,	  

så	   følges	   vi	   ad	   til	   bowling	   i	   DGI-‐byen.	   Måske	   underholdning	   mellem	   spisningen	   og	  

afrejse	  (som	  plan	  B	  –	  afhænger	  af	  stemningen)	  

	  

Kl.	  16.00;	  dørene	  åbner	  



Kl.	  16.30;	  GF	  starter	  

Kl.	  19.00;	  spisning	  

Kl.	  23.00	  –	  01.00;	  bowling	  

Kl.	  01.00;	  tak	  for	  idag	  

	  

d) Gennemgå	  vedtægtsændring	  	  

Vi	  har	  gennemset	  vedtægtsændringerne	  og	  de	  ser	  fine	  ud.	  PowerPoint-‐dias	  gøres	  klar	  i	  

dag,	  hvis	  tiden	  er	  til	  det.	  

	  

e) Dirigent:	  Julie	  FF	  

-‐ Hvordan	  mødestilen	   skal	   være?	   Fx	   om	  der	   er	   velkommen	  med	   afbrydelser	   og	   debat	  

undervejs	  eller	  om	  det	  skal	  ventes	  til	  sidst?	  Husk	  at	  sende	  materiale	  til	  hende!	  	  

Vi	  har	  2,5	   timer	   til	  generalforsamlingen,	  så	  der	  er	   tids	  nok.	  Det	  er	  helt	  op	   til	   Julie	  FF	  

hvordan	   det	   skal	   foregå.	   Det	   kunne	   være	   rart,	   hvis	   hun	   opsummerede	   efter	  

diskussioner	   og	   gentog	   hovedpunkterne.	   Julie	   skal	   bare	   fornemme	   stemningen	   og	  

stoppe,	  hvis	  det	  er	  nødvendigt.	  

	  

f) Referent:	  ?	  

-‐ Hvem	  tager	  referat?	  	  

Marie	  Seiler	  og	  Ida	  Viborg	  –	  hurra!	  Måske	  vores	  nye	  medlemmer	  ☺	  

	  

g) Atlas	  bar:	  Ris	  og	  karry-‐retter	  inkl.	  kylling	  og	  tilhørende	  salat	  til	  125	  kr.	  pr.	  næse.	  	  

-‐ Skal	  meddeles	  om	  antal	  og	  leveringstid	  3	  dage	  før	  –	  senest.	  	  

Dirigenten,	  Bianca	   (afhænger	  af	  om	  hun	  gør	  et	   større	  arbejde	  end	  at	  åbne/lukke)	  og	  

referenterne	  får	  gratis	  aftensmad,	  dvs.	  4x125kr.	  

Sidste	  tilmeldingsfristen	  er	  søndag	  1.	  oktober	  kl.	  23.59.	  Der	  er	  oprettet	  på	  nemtilmeld.	  

	  

h) Bowling	  	  

-‐ DGI-‐byen:	  Happy	  Bowl	  kl.	  23:00-‐01:00	  –	  350	  kr.	  pr.	  bane.	  	  

Britt	  booker	  4	  baner	  og	  håber	  at	  der	  kan	  laves	  en	  refusion,	  hvis	  ikke	  nogle	  af	  banerne	  

skal	  bruges	  pga.	  få	  deltagerantal.	  

	  



i) Lave	  video	  

Done	  

	  

j) Oprette	  en	  begivenhed	  på	  hjemmeside	  +	  fansiden	  

Hjemmesiden:	  done	  

Fansiden:	  Oprettes,	  når	  video	  er	  klar	  

	  

k) Andet?	  	  

CMD	  og	  BN	  deltager	  ikke	  i	  generalforsamlingen.	  	  

	  


