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Dagsorden Referat

1. Tegnstyrer: LIB

Referent: LIB

Tilstede: Ida, Christina, Mai og Line.

Fraværende:

2. Godkendelse af referat Godkendt

3. Vejrudsigten Alle har det fint

4. Økonomi

4.1. Årsregnskab (O)

4.2. Kontingent

4.1 Mai: årsregnskabet er sendt til revisorer - afventer

svar. Deadline 1 april. Mai rykker for svar.

4.2. Kontingent: 7 mangler at betale og Mai tjekker op på

Foreningslet vs. vores medlemsliste (der er fejl og

mangler).

5. Intern

5.1 Google Drev/LIB (O)

5.2 Arbejdsudstyr/LIB (D)

5.3 Forklaringsvideo/LIB (D)

5.4 Hjemmeside:

Slogan

5.5 Medlemsgruppe FB/LIB

5.6 Referater

5.7 samtaler

5.1. Google drevet er ryddet op, så alle kan nu bruge

mapperne til at sortere dokumenter i.

5.2 Forslag om at finde muligheder for pengemidler til

arbejdsudstyr til hele bestyrelsen. Line finder ud af hvilke

muligheder der er.

5.3 Forklaringsvideo laves på arbejdsdagen vedr.

vedtægtsændringer.

5.4. Slogan: “Et fristed for kvinder”.

Line sender kommentarer til Mette B.

5.5 Ida vil tjekke op på FB medlemsgruppen om hvem der

er medlemmer.

5.6 Eftersøgning af tidligere referater. Ida arbejder videre

på det.

5.7. Gode individuelle samtaler med Ida. Der er generelt

ønske om at notere stikord ned (hvis man kommer i tanke

om noget, man vil snakke om) under møder og vente til

“eventuelt”. Måske vil der være færre afbrydelser med

hyggesnak - venter til sidst.

6. Ekstern

6.1 DLL (O) IE

6.1. Forsamling nu på 50 i foreningslivet.



7. Arrangementer

7.1 Fødselsdag 12 maj/LIB (D)

7.2 en online arrangement IE

(D)

7.3 generalforsamling (D) IE

7.1. Line spørger medlemsgruppen om nogen vil

arrangere fødselsdagen. Dato: 15/16 maj. Deadline 12

april mandag for svar.

7.2 To medlemmer vil arrangere et online arrangement.

Det er helt fint med bestyrelsen.

7.3 To do listen gennemgås vedr. GEFO

8. Eventuelt

9.1 Opfølgning på to do-liste

9.2 Mail ordning til næste gang

9.1. Gjort

9.2. Ingen bemærkninger

9. Næste bestyrelsesmøde Vi mødes igen ved GEFO og finder ud af hvornår vi mødes

igen med de nye bestyrelsesmedlemmer.

10.


