Formalia:
Anna Voss, Marc Wangerin, Ingrid Kaaber, Johannes Madsen, Adrian Aarup og Mikkel Bistrup er til
stede fra bestyrelsen. Mødet er erklæret gyldigt og beslutningsdygtigt.
Mikkel er dirigent
er referent.
Dagsorden:
Formalia
-

Godkendelse af møde
Valg af referent

Info - Update fra rådene og udvalgene v. Ingrid, Mikkel og Marc
Info - Fest for årgang 5-6
Info - Forum tur
Debat - Bifrost GF
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
PR - Ingen updates
Bevillingsudvalget - Vi skal overveje at opløse, eller ændre Bevillingsudvalget til noget der giver mere
mening. Fordi den nuværende struktur ikke giver helt vild god mening.
Dystudvalget - Ingen Updates

Fest for årgang 5-6
Mikkel har haft en lidt Hands-off Approach til det. De er nået til konklusion med at det bliver afholdt
d. 14-16 Januar. De vil gerne have hjælp (Fra Mikkel og Ingrid), men hovedsagligt gøre det selv.
De syntes det er dyrt, men Mikkel har forklaret at det desværre er sådan det fungerer.
De overvejer at hæve prisen generelt, og går det så godt, bliver noget af billetten refunderet.

Forum tur
Vi har sendt en stor sjat Epoeter afsted, fordi Epos ikke ville sende deres egen nuværende
gruppe afsted. Epos Elevforening sendte dem afsted i stedet.
Vi gik 100 kr over budget.

Epos Elevforning har doneret 2000 kr. på Auktionen. Det gav os goodwill med resten af
RP-Danmark. Og gjorde os og Østerskov til nogle venner :D
Nogle tidligere Lærer har doneret penge til Epos Elevforening som nærmest dækker Forum
turen.

Bifrost GF
Årets GF er i Århus.
Hvem er delegeret fra Epos Elevforening?
Mikkel og Marc tager afsted som Elevforenings-delegeret.
(Ingrid er med Fabrikken, Johannes er med Inpersona, Voss og Adrian udebliver)
Det betyder at vi skal finde 2 andre delegeret.
Vores forslag. (Vi spørg de her først)
Rune Hald
Anton Barslund
Lucas Lundstrøm
(Så holder vi åbent udbud. Hvis det slå fejl spørger vi vores Doomsday
Device:)
Thomas Valdemar
Hvem er Bestyrelsens repræsentant?
Marc og Mikkel
Hvordan kommer vi derop?
Vi vil gerne piggyback Fabrikken, hvis det slår fejl, så tager vi Offentligt. Sidste frist
for Piggyback er søndag d. 14 November.
Hvornår/hvordan har vi Formøde?
I næste uge, Onsdag d. 17 November kl 19 holder vi formøde. Her vil Elevforening
formulere deres præcise holdninger til forskellige punkter. Dette er frivilligt for
Bestyrelsen som ikke er delegeret.
Elevforeningens forslag?
Vi god tager kulturstøtte forslag.

Få startet andre projekter
Senere i November bliver der prikket til Epidemi-gruppen omkring deres Rollespil.
Johannes, Mikkel og Rune holder måske scenarie i 2022.
Vi vil gerne holde noget i 2022 som ihvertfald skal kunne vedligeholde vores medlemsantal
oppe.
Epos tur skal nok ske, vi skal bare havde tid til at tage derned.

Nyt fra Epos
Ikke det store.
Elevrådet vil også gerne skrive til Inger og klage over navne-politik.
Con bliver ikke afholdt, nu overvejer vi hvordan vi kan få det igennem så vi kan holde Con
igen.

Eventuelt og planlægning af næste bestyrelsesmøde
På en af de følgende Bestyrelsemøde skal der gerne snart påbegyndes planlægning af Elevforening
GF.
Næste møde
Tirsdag d. 14 December.

Næste møde klokken 19:00

