
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

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

Snak - Kassererens rolle i Epos Elevforening

Snak - Forventningsafstemninger!

- Alle projekter og debatter bør have en forventningsafstemning

- bedre dagsordener. Hvad vil vi have ud af et punkt.

Snak - Generalforsamling

- Vedtægtsændringer

- Andre forslag

Debat - Møde med Inger

Snak - J-pop tur

Info - Hytteturs projektet

Info - Erasmus+ projekt

Snak - Få startet andre projekter

Info - Nyt fra Epos

Eventuelt og planlægning af næste bestyrelsesmøde.

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

Intet nyt fra PR-udvalget

Firefly ansøgning i bevillingsudvalget

Intet nyt fra dystudvalget

Kassererens rolle i Epos Elevforening

Ingrid er blevet sat lidt i en revisorrolle. (Heks eller finalboss, som man bare skal overkomme) Det er

også problematisk at Ingrid bliver stemplet som den onde, når projekter bliver afvist.

Vil gerne have en plads i Bevillingsudvalget.



Formidle kasséren rolle som passioneret ildsjæl, der bare bruger ekstra tid på regnskab.

Mikkel tager den på GF

Forventningsafstemninger!

Dagsorden skal fremover have type - navn- og hvad man vil have ud af punktet/hvad punkt handler

om

Forventningsafstemningen før alle nye projekter.

Generalforsamling

3 Vedtægtsændringer

1 kontingent forslag (uændret)

3 Indkommende forslag (epos-puljen, folkeoplysning og socialudvalg)

Udvalg stiller op normalt, men vi præsentere udvalgene.

Møde med Inger

Der laves en foreløbig ændring i prioriteringen. Ændringen kan ses i dokumentet “Første møde med

Inger”.

J-pop tur

Mikkel kontakter Bjørk og J-popcon.

Hytteturs projektet

Hytteturen kører hvor Elevforeningen tanker et større beløb på over 10.000 kroner.

Få startet andre projekter

Epidemien 2.0 scenarie af Peter, Icarus og Marc.

4 dage på Czocha Marc kontakter Tobi.

The Village scenerie af Mikkel. Han vil gerne hjælpe.

Nyt fra Epos

Epos renoverer.

Eventuelt og planlægning af næste bestyrelsesmøde.

Næste møde onsdag d. 11 august klokken 19:00


