
Dagsorden og referat
Dato 1/2-2021 kl. 17

.

Dagsorden Referat

1. Tegnstyrer: IE

Referent: IE

Tilstede: Ida Eisensøe (IE), Christina Bihl (CB), Line

Bisgaard (LB) og  Mai Cecilie Hermansen (MCH)

Fraværende: Esther Vinas Oliveró og Michala Christensen

2. Godkendelse af referat Ja

3. Vejrudsigten Alle har det godt

4. Økonomi

4.1 Opfølgning på

Årsregnskabet for 2020

4.2 Opfølgning på Danskebank

4.3 Kontingent (hjemmesiden)

4.4 Penge-ramme

4.5 DDL 10.000 kr.

4.6 DDL 4000 kr.

4.1 MCH har haft eksamensperiode, men har igen tid og

er i gang med at ordne det.

4.2 Det er i gang, lige nu er alt overladt til danske bank og

de er i gang med at få os flyttet. De vil vende tilbage om

2-3 uger.

4.3 Vi har haft få problemer med kontingent, men nu vi

skal tjekke op hjemmesiden hvor vi nu selv kan følge op

på hvem der har betalt kontingent.

4.4  Penge-ramme er nu på plads, vi tager som

udgangspunktet i at bruge den, men lige nu som situation

er med Corona, må vi tage det op hver gang og finde ud

af hvordan beløbet skal være til de forskellige ting.

4.5 Vi har fået 10.000 af DDL til fysiske corona-venlige

arrangementer. Vi vil det til senere og drøfte det med

vores medlemmer. Så de har en muligheder for at have en

indflydelse på hvad de penge skal gå til.

4.6 Vores kasserer undre sig over hvor pengene kom fra,

men det er i forbindelse med Corona-pujlen som vi har

ansøgt for til vores medlemsmøde.

5. Intern

5.1 Medlemslisten (IE) 5.1 Ida har opdateret medlemslisten, så det er mere

overskuelig at læse.



5.2 Korrekturlæsning/

hjemmesiden

5.3 DDL / Cathrine - ZOOM

5.4 Instagram 14 feb.

5.5 Bestyrelse hvem fortsætter

og hvem stopper?

5.2 Hjemmesiden er nu næsten færdig, få ting mangler

nu bl.a. at rette tekst på LadyLikes historie og

grammatikken.

5.3 Vi har valgt at droppe det, i det vi føler at vi har nu

kæmpet frem og tilbage med at finde en dato. Vi føler at

der går alt for langt tid. Så nu vil vi kontakte Roy og

spørge om han har lyst til at lave en guide videoer til de

forskellige platform som ZOOM, Stream Yard. Så vi kan

blive bedre til at beherske teknologiske ting.

5.4 Der skal laves et billed og en skal lave video om fakta

om valentinsdag som skal postes den 14 feb på

Instagram.

5.5 Os 4 som deltager til mødet i dag, vil gerne fortsætte.

Mangler at spørge de sidste 2 fra bestyrelse.

6. Ekstern

6.1 DDU åben medlemsmøde d.

6 marts.

6.2 DDL

netværksforeningsmøde 13

marts (sendes 2 afsted)

6.3 Janne fra afdeling for Dansk

Tegnsprog 1 marts

6.1 DDU vil gerne have vi sender repræsentanter afsted

IE & CB deltager MCH kan måske.

6.2 Det bliver IE & CB der skal deltage.

6.3 De vil gerne have hjælp til at sende tegn for de 98

kommuner på videoer.  Vi har aftalt møde hvor vi laver

det fælles og få det sendt afsted til dem. Fristen er d. 1/3

7. Arrangementer

7.1 Medlemsmøde opfølgning

7.2 Julie H.s oplæg opfølgning

7.3 Ferieloven i samarbejde

med DDU

7.4 Quizaften opfølgning

7.1 CB & IE har møde imorgen og har det næsten hele på

plads, mangler kun de praktiske småt ting tilbage.

7.2 Alt er nu næsten på plads, mangler kun det tekniske

som også skal på plads snart.

7.3 IE & CB er i gang men vi mangler fortsat svar fra

oplægget men vi følger op på det.

7.4  vurdering fra sidst quizaften at 40 spørgsmål var lidt

for mange og vi vil afprøve med 30 spørgsmål i stedet for

Vi har fået at vide at der er nogle der savnede at der var



7.5 Raina oplæg

7.6 GEFO

vært på skærmen men vi har også fået at vide at det var

dejlig at der ingen vært var. For så kunne folk lave noget

andet imens f.eks aftensmad. Men vi i bestyrelse har

besluttet os for ingen vært i forbindelse med quiz aften

da det kræver ressour som vi ikke lige har i øjeblikket med

kun 4 bestyrelsesmedlemmer.

Raina vil gerne holde et oplæg og der er oprettet en

gruppesamtale for at gå videre med den arrangement

som forhåbentlig bliver engang i marts.

Vi er småt i gang med at planlægge GEFO og har nu lavet

en plan B hvis corona fortsat er slemt på det tidspunkt. Vi

skal kontakte de personer som vi skal bruge til GEFO.

Skal opfølges til næste gang.

8. Eventuelt

8.1 To-do liste

8.2 Mail-ordning til næste

gange

8.1 Listen er tjekket af på Trello og nye to do er kommet

på.

8.2 Ida og Line står fortsat for  mail-ordningen.

9. Næste bestyrelsesmøde i

februar

D. 3 marts på zoom.

10. Ansvar for dagsorden til næste

gang

CB

11.

12.

Beslutningsreferat eller konklusionsreferat

Det helt korte referat skal indeholde…
Det helt korte referat kan man også kalde et beslutningsreferat eller konklusionsreferat. Det
helt korte referat skal naturligvis indeholde de tre nødvendige standardoplysninger, som vi
lige har præsenteret, men derudover behøver det kun at indeholde ét punkt til, nemlig
d). Hvad der blev besluttet på mødet.
Her er et eksempel på et sådant kort referat, som faktisk kun består af en enkelt sætning.
Det er resultatet af en diskussion på et afdelingsmøde, om hvordan nyansatte skal
introduceres til afdelingen:



Det blev vedtaget, at nyansatte for fremtiden skal gennemgå en to-ugers introduktion, hvor
den nyansatte taler en halv time med hver enkelt i afdelingen. På den måde sikrer vi
nyansatte den bedst mulige start i vores afdeling.
Det fremgår altså ikke af et kort beslutningsreferat, hvem der har sagt noget i diskussionen,
og hvem der har besluttet noget. Det er kun resultatet der skal med i referatet.
Fordele: Referatet er let at skrive og læse, og diskussionen på mødet bliver friere, da
deltagerne ikke bliver noteret personligt for deres bemærkninger.
Ulemper: Referatet er vanskeligt at forstå for folk, der ikke selv har deltaget i mødet. Det er
ikke egnet til møder, som ikke skal føre til en beslutning.


