
Formalia:

Anna Voss, Marc Wangerin, Ingrid Kaaber, Johannes Madsen og Mikkel Bistrup er til stede fra

bestyrelsen. Mødet er erklæret gyldigt og beslutningsdygtigt.

Anna Voss er dirigent

Mikkel Bistrup er referent.

Dagsorden:

Formalia

- Godkendelse af møde

- Valg af referent

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

Info - Krigslive update

Info - Fest for årgang 5-6

Debat - PR næste år

Snak - Tryghed og synlighed

Snak - Få startet andre projekter

- Rune, Johannes og Mikkel laver rollespil

- Epidemien bliver sparket til igen.

- Årgang Weekender for årgang 5 og 6? Hyttetur for årgang 7.

- Gammel elevweekend

- Conner

Info - Bifrost GF, hvad skete der?

Debat - Egen GF planlægning

Info - Nyt fra Epos

- Hvornår skal vi på besøg?

- Penge til elevforeningen?

Eventuelt og planlægning af næste bestyrelsesmøde.

Update fra udvalgene v. Ingrid, Mikkel og Marc

Ingrid og Belial har lavet en pr plan om memegrupper og facebookgrupper samt discord for det nye

år.

Bevillingsudvalget bør reformeres om til et fondansøgningsudvalg.

Intet nyt fra dystudvalget. Fax burde skrive noget snart

Krigslive update

Johannes har holdt møde, det gik godt med 4 fremmødte.



De har brug for hjælp til fondansøgning til januar, hvor de ligger plan for resten af året.

Fest for årgang 5-6

Turen er aflyst. Arrangørerne har fået stress, og derfor blev turen aflyst.

PR næste år

Facebook-opslag på dagsorden til sidst i mødet.

Reklamevideo på facebook

Klistermærker og Flyers

Medlems t-shirts med årstal, som man kan få op til GF.

- Ingrid og Marc i står at lave medlems t-shirts.

Tryghed og synlighed

Mere synligt på hjemmesiden.

Voss og Ingrid gør noget fedt på egen tid.

Vil ikke have en ubehagelig oplevelse som på hyttetur.

Infovideo eller infohæfte? Generelt mere info på hjemmesiden.

Få startet andre projekter

The Village bliver stadig arbejdet på.

Johannes, Rune og Mikkel laver også noget rollespil.

Epidemien bliver skudt rigtigt i gang i 2022, og har fået wonderland gratis mod at lade dem tage

billeder.

Årgang 5 får deres egen weekend. Marc står for at spørge nogle om de vil arrangere.

Årgang 6 får deres egen weekend. Mikkel står for at spørge nogle om de vil arrangere.

Årgang 7 får 5 dage. Mikkel står for at spørge nogle om de vil arrangere.

Gammel elevweekend er tilbage og må offentliggøres for andre.

Conner kommer muligvis tilbage, hvis vi kan få en uge i sommerferien vi spørger efter uge 27.

Johannes, Ingrid og Mikkel er på med Marc og Voss på som støtte.

- Ifølge Epos var alternativet, at der aldrig mere blev afholdt conner. Derfor skal vi bruge vores

uge på at afholde conner

- Det er i samarbejde med tæt Kindberg.

- I praksis skal intet ændres.

Bifrost GF, hvad skete der?

Det gik godt. Vi fik næsten alt stemt igennem undtagen antallet af delegeret.



Egen GF planlægning

GF er den 27. Marts. Indkaldelse og diskussioner skal laves senest i januar!

Nyt fra Epos

Ingrid snakker om en bekymrende besked. Andre medlemmer kommer med input.

Vi foreslår besøg på Epos den 27-28 april 2022.

Politisk standpunkt besluttes næste gang.

Eventuelt og planlægning af næste bestyrelsesmøde.

Næste møde er den 19. Januar klokken 19:00.

● Østerskov efterskole elevforening?


