
Bestyrelsesmøde	  	  
Referat	  d.	  30.	  januar	  
	  

1. Generalforsamling	  
	  
Vi	  har	  indkaldt	  Søren	  Winkel	  til	  at	  hjælpe	  os	  i	  forbindelse	  med	  generalforsamlingen	  der	  bliver	  
afholdt	  d.	  23.	  marts	  2013.	  Vi	  ønsker	  at	  få	  et	  overblik	  over	  hvordan	  generalforsamlingen	  skal	  
forløbe	  og	  om	  vi	  følger	  det	  der	  står	  i	  vedtægterne.	  	  
	  
Vigtige	  ting	  i	  forbindelse	  med	  generalforsamlingen:	  
	  
Der	  skal	  foregå	  indkaldelse	  mindst	  fire	  uger	  før	  generalforsamlingens	  afholdelse.	  Vi	  skal	  finde	  en	  
dirigent	  som	  vi	  skal	  foreslå.	  Vi	  skal	  også	  forslå	  bestyrelseskandidater.	  Vi	  skal	  sørge	  for	  at	  have	  
stemmeseddel,	  papir	  og	  kuglepenne	  klar.	  Vi	  skal	  spørge	  vores	  nuværende	  revisor	  om	  hun	  ønsker	  
at	  genopstille.	  Indkommende	  forslag	  til	  vedtægtsændringer	  skal	  mindst	  sendes	  en	  måned	  før	  
generalforsamlingen.	  Vi	  skal	  forberede	  årsberetning	  og	  budget.	  	  
	  

2. Fastelavnsfest	  
	  
Vi	  afventer	  svar	  fra	  Dorthe,	  Emilies	  mor,	  om	  vi	  kan	  holde	  festen	  på	  Østerbro.	  Svar	  håbes	  på	  at	  
komme	  i	  morgen,	  så	  vi	  kan	  informere	  medlemmerne	  hurtigst	  muligt	  omkring	  festen.	  Når	  lokalet	  er	  
på	  plads	  vil	  bestyrelse	  overdrage	  planlægningen	  til	  Aktivitetsudvalget.	  Men	  der	  er	  endnu	  en	  tvivl	  
omkring	  aktivitetsudvalget	  og	  vi	  indser	  at	  vi	  skal	  have	  lavet	  en	  håndbog	  til	  arrangørerne	  så	  de	  ved	  
hvad	  man	  skal	  gøre	  og	  vi	  kan	  få	  gennemført	  aktiviteterne	  mere	  hurtigt.	  	  
	  
Det	  betyder	  at	  bestyrelsens	  næste	  store	  opgave	  er,	  udover	  generalforsamlingen	  og	  
klubkonferencen,	  at	  lave	  en	  håndbog	  for	  arrangørerne.	  	  
	  
Der	  skal	  findes	  frivillige	  til	  fastelavnsfesten:	  
	  

-‐ Stå	  i	  baren	  
-‐ Stå	  for	  underholdning	  
-‐ Pynt	  
-‐ Handle	  ind	  

	  
	  



3. Næste	  bestyrelsesmøde	  	  
	  
Næste	  bestyrelsesmøde	  afholdes	  senest	  to	  dage	  inden	  generalforsamlingen,	  så	  vi	  kan	  få	  samlet	  op	  
og	  sat	  de	  sidste	  ting	  på	  plads	  i	  forhold	  til	  generalforsamlingen.	  Doodle	  oprettes.	  	  


