
Formalia:

Johannes Madsen, Anna Voss, Marc Wangerin, Ingrid Kaaber og Mikkel Bistrup er tilstede. Mødet er

erklæret gyldigt og beslutningsdygtigt.

Mikkel Bistrup er referent.

Dagsorden:

Formalia

- Godkendelse af møde

- Valg af referent

Introduktion til nye bestyrelsesmedlemmer

Introduktion af nye bestyrelsesmedlemmer

Godkendelse af tidligere referater.

Godkendelse af Bifrost tro og love erklæring

Opsamling på generalforsamlingen.

inkl. En gennemgang af økonomi v. Ingrid (opklaring af misforståelser)

Update fra PR rådet v. Ingrid

Update fra andre råd(?)

Lukket punkt

Bifrost Generalforsamling

Gennemgang af hjemmeside

Update på telte og andet Krigslive grej.

Eventuelt og planlægning af næste bestyrelsesmøde.

1. Introduktion til nye bestyrelsesmedlemmer

Voss bliver introduceret til bestyrelsesorden m.m.

2. Introduktion af nye bestyrelsesmedlemmer

Voss introducere sig selv.

3. Godkendelse af tidligere referater.

Alle referater godkendes. 100%

4. Godkendelse af Bifrost tro og love erklæring

Punktet er irrelevant

5. Opsamling på generalforsamlingen.  inkl. En gennemgang af økonomi v. Ingrid (opklaring af

misforståelser)

Mikkel gennemgår alle beslutninger truffet på Generalforsamling.



Ingrid gennemgår budgettet og opklarer eventuelle misforståelser.

6. Update fra PR rådet v. Ingrid

Ingrid ønsker, at alle udvalg skál have en update omkring hvad der sker i udvalgene.

PR udvalget vil have adgang til Facebook

PR udvalget vil have adgang til Mail (modtage mails)

PR udvalget har adgang til Facebooksiden, men opslag skal godkendes af bestyrelsen før

noget postes.

PR udvalget får en ny mail pr@epos-elevforening.dk og relevant materiale.

7. Update fra andre råd(?)

Dystudvalget har snakket om dyste, som foreningen kan afholde.

Bevillingsudvalget har intet raportere. Måske lillebrorloder?

8. Lukket punkt

9. Bifrost Generalforsamling

Bestyrelsen diskutere Malene Kolle Rasmussen som næstforkvinde

Bestyrelsen diskutere Marc Wangerin som HOB-medlem

Bestyrelsen diskutere medlemsskabssystem

Der snakkes om hvordan de delegeret skal stemme på generalforsamlingen.

1. De delegeret stemmer som bestyrelsen har vedtaget.

2. De delegeret stemmer ud fra Epos Elevforenings holdninger.

3. De delegeret stemmer ud fra Epos Elevforenings allieret.

De delegeret skal snakke med hinanden og blive enige om, hvordan de stemmer. De

delegeret skal agere som en gruppe og ikke individer, når de stemmer. I tilfælde af

uenigheder er det delegeretlederen, der afgøre uenigheden.

10. Gennemgang af hjemmeside

Udskudt til næste møde.

11. Update på telte og andet Krigslive grej.

Der er købt bålgrej til Krigslive.

PR Udvalget informeres, så de kan gøre noget fedt.

12. Eventuelt og planlægning af næste bestyrelsesmøde.

Epos Elevforening skal have en æggespisningskonkurrence (Æg er uspecificeret)

Alle referater offentliggøres med personfølsomme oplysninger fjernet

mailto:pr@epos-elevforening.dk


Næste bestyrelsesmøde er den 17. November klokken 19

Mødet er hævet


