
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.

Mikkel er dirigent

Mikkel er referent.

Dagsorden:

Formalia

- Godkendelse af møde

- Valg af referent

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

Ændringer i Epos Puljens regler

Lillebrorlodder

Nyt fra Epos

Epos J-poptur

Epos Krigsliveholdet

- hjemmeside

Elevforenings projekter

- Kan vi som elevforening tillade os at opsøge specifikke projekter?

- J-pop

- Koyo

- 4 dage på Czocha

- Pandemien scenariet?

- The Village?

- Andre elevprojekter?

- “Den store fisk” internationalt projekt

Eventuelt og planlægning af næste bestyrelsesmøde.

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

PR-udvalget går godt møde in the making.

Bevillingrådet har holdt møde og er blevet enige om ny politik og så videre.

Dystudvalget skal holde møde om opslaget.

Ændringer i Epos Puljens regler

Mikkel fortæller om den nye uddelingspolitik og guide til stor jubel for folket.



Lillebrorlodder

Vi har fået 300 lillebrorlodder. De skal sælges inden 1. August. De skal ud til folket.

Anna foreslår salgsstrategi.

Ingrid går til PR-udvalget, og så finder de på salgsstrategi.

Nyt fra Epos

Skolen er genåbnet.

De renoverer på gammel fløj 2. Sal.

Velkommen tilbage opslag.

Epos J-poptur

Go på j-pop tur.

Ingrid spørger venner om de vil være ansvarlig.

Epos Krigsliveholdet

Krigsliveholdet er blevet tilmeldt og har fået en Inco kort.

Elevforenings projekter

Et skriv om at folk skal kontakte os med projekter ellers så begynder vi at kontakte folk.

Den store fisk er på igennem eventyret, der hedder EU beurati.

Eventuelt og planlægning af næste bestyrelsesmøde.

Næste bestyrelsesmøde er den 22. April 19:00

Opgaver til næste gang:

Velkommen tilbage opslag

Send fest og hvid baggrund billede til Mikkel

Ingrid finder ansvarlig til J-pop tur

Opslag om projekter i elevforeningen’


