
Formalia:

Johannes Madsen, Anna Voss, Marc Wangerin, Johan Arrias, Ingrid Kaaber og Mikkel Bistrup er til

stede fra bestyrelsen. Mødet er erklæret gyldigt og beslutningsdygtigt.

Johannes er dirigent

Mikkel er referent.

Dagsorden:

Formalia

- Godkendelse af møde

- Valg af referent

Update fra rådene og udvalgene v. Ingrid, Mikkel og Marc

Fondssøgning

Nyt fra Epos

Gennemgang af hjemmeside

Update på lillebrorlodder

Eventuelt og planlægning af næste bestyrelsesmøde.

Update fra rådene og udvalgende.

Dystudvalget venter på opslag.

Måske lave en masse små dyste? Marc tager det videre til udvalget. Ingrid siger at præmier er muligt,

men de skal være billige, helst under 70 kroner.

PR-udvalget går videre med post. Generelt virker udvalgsmedlemmerne demotiveret, og som om de

har bidt over mere end de kan tygge.

Puljeudvalget har intet nyt at rapportere.

Generalforsamling

Vi bør informere folk om, at generalforsamlingen er udskudt indtil corona tillader en sikker GF. Anna

og Ingrid laver et skriv.

Nyt fra Epos

Epos renovere frem til februar 2022.

Fondssøgning

Epos pulje som fondpulje? Ingrid foreslår at puljeudvalget selv tager stilling til om fondsøgning er

nødvendig på en individuel basis, så vi ikke forvirrer medlemmerne. Anna og Mikkel laver et skriv om

puljen, og sender til pr-udvalget (Ingrid).

Krigslive holdet vil gerne fondsøge på egne af elevforeningen. Mikkel holder møde med dem.



Mikkel, Ingrid og Anna laver udvalg om international pulje projekt.

Update på lillebrorlodder

Mikkel har bestilt 200 lodder som kan sælges fra februar til august.

Gennemgang af hjemmeside

Mikkel opfordre alle til at tage et kig på hjemmesiden.

Eventuelt og planlægning af næste bestyrelsesmøde.

Orden i google docs

Folk snakker om vedtægtsbrud

Kommunikation om bestyrelsesmøde. Mikkel har den.

Næste bestyrelsesmøde er den 17. marts klokken 19:00

Opgaver til næste gang:

Anna og Ingrid skriver om udskudt GF.

Anna og Mikkel skriver fondssøgning.

Ingrid og Mikkel skriver bestyrelsesarbejdet.

Marc skal poste deres opslag.


