
Formalia:

Anna Voss, Marc Wangerin, Ingrid Kaaber, Johannes Madsen, Adrian Aarup, Liv Trier-Blom og Mikkel

Bistrup er til stede fra bestyrelsen. Mødet er erklæret gyldigt og beslutningsdygtigt.

Ingrid Kaaber er dirigent.

Mikkel Bistrup er referent.

Dagsorden:

Formalia

- Godkendelse af møde

- Valg af referent

Info - Intro til nye medlemmer!

Info - Nogle nye udvalg?

Info - Update fra Krigslive

Info - Update fra Epidemien

Info - Update på hytteture

Info - Er der nogle grupper vi mister i Updaters eller mangler kontaktpersoner?

Debat - GF snak

- Hvordan gik GF?

- Hvad kan gøres bedre?

Info - Nyt fra Epos

- [Lukket Punkt]

Info - Opfølgning på opgaver

- Medlems t-shirts

- Kriglisve pr

-Snak om Epos Elevforenings drømme

-Eventuelt og planlægning af næste bestyrelsesmøde.

Intro til nye medlemmer!

Alle medlemmer spørges ind til deres dag, og der laves en humør meningsmåling.

Nogle nye udvalg?

Ingen nye ad-hoc udvalg pt.

Update fra Krigslive



Der er bestilt grej.

Der er tilmeldt hold!

Der skal holdes møder.

Update fra Epidemien

Peter har mistet hele sit hold, og skal finde nye arrangører

Peter vil gerne ponges noget mere.

Inden for de næste 10 dage afholdes budgetmøde.

Update på hytteture

- Årgang 5

- Afholdes den 4-6 august.

- Der er fundet en hytte til 4000 kr på fyn.

- Anna Voss er kontaktperson.

- Årgang 6

- Afholdes den 11-15 juli.

- Der er gratis lokation i vestjylland. (Bork Efterskole)

- Kaptajn er kontaktperson.

- Årgang 7

- Afholdes den 1-5 august.

- Ruedam hytten til 5300 kr på fyn.

- Albert er kontaktperson.

Er der nogle grupper vi mister i Updaters eller mangler kontaktpersoner?

Måske Sommer-GEK? Snakkes om i senere punkt.

GF snak

Generel god oplevelse med GF. Vi var godt forberedte i år.

Få deltagere og meget anspændt stemning især blandt bestyrelsesmedlemmer.

Til fremtiden bør vi forventningsafstemme hvilken type GF vi afholder. (Hyggesnakke GF? Formel GF)

Nyt fra Epos

[Lukket punkt]

Opfølgning på opgaver

Der er blevet lavet Krigslive PR!

Intet nyt om t-shirts

Epos Elevforenings drømme

Massere fede faste arrangementer. F.eks. Fae rollespil i cottegecore setting.

Eventuelt og planlægning af næste bestyrelsesmøde.


