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Dagsorden Referat

1. Tegnstyrer: CB

Referent: CB

Tilstede: Christina, Ida, Line og Mai

Fraværende: Michala og Esther

2. Godkendelse af referat Godkendt

3. Vejrudsigten Det går godt med os alle.

4. Økonomi

4.1. Roy, Julie, Rania og

Michalas overførsel - er det styr

på det?

4.2 Kontingent

4.3 Bank skift processen (O)

4.4 Regnskab færdig?

4.5 Kontingent og medlemsliste

- stemmer de?

4.6 Handicappuljen

4.7 Tilskud

4.1.Det er snart ordnet.

4.2. 48 medlemmer har betalt kontingentet. Vi mangler

stadig 12 der endnu skal betale. Der er tre medlemmer

som skal få deres adresse ændret, da vi har fået deres

kontingentopkrævning retur.

4.3. Ida og Mai arbejder videre på det.

4.4. Regnskabet er færdig. Mai skal snart sende det til

revisoren.

4.5. Mai har opdateret medlemslisten, så vi ved hvem der

har betalt.

4.6. Mai skal følge op på de gamle ansøgningers

godkendelse.

4.7. Vi har pengene fra DDL (10.000kr) som skal bruges op

i dette år til fysiske arrangementer.

5. Intern

5.1 Individuelle samtaler (IE)

5.2 Håndbog (O)

5.3 Ramme og struktur (O)

5.4 SWOT

5.5 Dato for arbejdsdag

5.1. Ida vil gerne snakke med os individuelt for at høre om

hvordan det går og om vi har noget på hjertet.

5.2. Vi vil gerne lave en huskeliste for hvad det skal gøres

til generalforsamlingen hvert år plus en

“velkommen-pakke” med alle praktiske oplysninger

samlet på et sted til de nye bestyrelsesmedlemmer. Dette

skal gøres til vores arbejdsdag.

5.3. Vi skal også finde ud af hvad vores

retningslinjer/regler er (dette gøres også til vores

arbejdsdag).



5.4. Vi har lavet en groft SWOT af bestyrelsen.

5.5. Det bliver den 27. marts 2021.

6. Ekstern

6.1 DDL - den 8. marts (D)

6.2 DDU - den 6. marts (O)

6.3 DDL - StremYard

6.4 DDU deadline

handicappujlen

6.1. Ida kontakter DDL om hvordan vi gør.

6.2. Mai deltager også med til mødet.

6.3. Vi vil gerne benytte os af DDLs tilbud om at dække

vores udgifter til at have et abonnement hos Streamyard.

6.4. Deadlinen for at indsende ansøgning til

handicappuljen er den 14 marts. DDU har sendt denne

oplysning til os i sidste øjeblik. Det er vi ikke tilfreds med.

Vi vil først spørge vores medlemmer om hvilken

arrangementer de er interesseret i. Hvis de ikke har nogle

ideer, så beslutter vi selv hvilken arrangementer det

bliver.

7. Arrangementer

7.1. GEFO:

Måske skal vi fordele de sidste

opgaver om gefo? (Trello)

7.2 Arranger et fysisk

arrangement med Discgolf

(DDI)? (MCH)

7.3. Leas oplæg

7.4. 8 marts - hvad gør vi?

7.5. Kommende

arrangementer? Se ideer fra

medlemsmøde

7.1. Vi har fordelt opgaverne.

7.2. Mai er tovholder for arrangementet.

7.3. Det vil ske den 24. marts. Line står for arrangementet

og vil snart oprette en begivenhed.

7.4. Vi laver et billede som vi sætter på IG den 8. marts.

7.5. Vi udsætter punktet til et mini møde den 12. marts.

Vi skal også snakke om at lave en video om de manglende

kandidater til bestyrelsen.

8. Eventuelt

9.1 Opfølgning på to do-liste

9.2 Mail ordning til næste gang

9.1. Done

9.2. Det bliver Ida.

9. Næste bestyrelsesmøde Den 27. marts (kombineret med arbejdsdag). Line har

ansvar for dagsorden til det møde.

10.


