
Formalia:

Anna Voss, Marc Wangerin, 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

Kassererens rolle i Epos Elevforening

Generalforsamling

- Vedtægtsændringer

- Stavefejl

- Ret adresse

- Ret kommune

- Vi skal blive folkeoplysende

- Skal udvalgene på valg selvom de kun har siddet i et halvt år?

Ny bank

- Vores nuværende bank er fantastisk, men koster nu 1000 kr. om året.

J-pop tur

- Bjørk som ansvarlig?

Erasmus projektet

Politik om udsmidte elever og elevforeningens arrangementer.

Hytteturs projektet

Få startet andre projekter

Lillebrorlodder

Nyt fra Epos

Eventuelt og planlægning af næste bestyrelsesmøde.

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

PR-udvalget har det fint.

Bevillingsrådet har fået en ansøgning.



Dystudvalget har det fint.

Kassererens rolle i Epos Elevforening

Ingrid mener hendes rolle er usundt at være i. Især på grund af det system vi har sat op.

Kasserrollen er blevet stemplet som en person, der bare er ude efter pengene eller bare skal have

styr på pengene. Derfor er kasserrollen blevet låst ude af meget af foreningens virke (projekterne).

Kasserrollen bliver også stemplet som ondt, fordi den skal give afslag på projekter, der ikke er

økonomisk muligt. Derfor bliver kasseren meget nemt hængt ud, hvis der skulle ske en shitstorm.

Kasseren har en enemagt over økonomien, men en meget uinformeret magt.

Måske er problemet præget af corona, da genåbningen gradvist skaber flere projekter.

Vi ændre fortolkningen af kasserens rolle til en løsere rolle.

Derudover vil bestyrelsen fremstille et forslag på generalforsamlingen om at ændringer til bl.a. Epos

Puljen.

Generalforsamling

Der diskuteres forslag til vedtægtsændringer og andre forslag til GF. (Se forslag i stormøde mappen)

Til næste bestyrelsesmøde beslutter vi GF dato.

Ny bank

Vi udskyder punktet til næste møde

J-pop tur

Voss henvender sig til Bjørk og fortælle de gode nyheder + bede om consent til opslag.

Erasmus+ projektet

Ingrid er på som projektleder

Mikkel er på som støtteleder

Ingrid leder efter potentielle partnere, og det går godt.

Det ser godt ud rent økonomisk, og vi er i dialog med søde Louise fra den danske Erasmus+ afdeling. I

er velkomne.

Vi arbejder hårdt videre, og Marc og Voss vil fremtidigt modtage invitation.

Politik om udsmidte elever og elevforeningens arrangementer.

Foreningen skal have en “Code of Conduct” eller lign. Om hvad vores holdninger og politik er til

tidligere udsmidte elever.

Ingrid og Voss er på den.

Hytteturs projektet

Fondsøgningen og Ingrid skal med.



Få startet andre projekter

Udskudt til næste møde.

Lillebrorlodder

Lillebrorlodderne sælges snart.

Måske opslag om at sælge lodder (Må vente til senere)

Nyt fra Epos

Studietur

Renoveringer

Genåbning

Eventuelt og planlægning af næste bestyrelsesmøde.

Skriv en bestyrelsesopdaterering. (Mikkel skriver den, men næste gang må en anden gerne)

Marc nævner at vi skal reklamere mere for Epos´ GF

Den 16 maj. Klokken 15:00

Opgaver til næste møde

Skrive til Bjørk

Finde bank forslag

(Code of Conduct)


