
Formalia:

Ingrid Kaaber Pors, Marc Wangerin, Johannes Madsen, Liv Trier-Blom og Mikkel Bistrup er til stede fra

bestyrelsen. Mødet er erklæret gyldigt og beslutningsdygtigt.

Johannes Madsen er dirigent.

Mikkel Bistrup er referent.

Dagsorden:

Formalia

- Godkendelse af møde

- Valg af referent

Info - Økonomiopfølgning

Info - Det der summer i foreningen - Forpersonen fortæller

Debat/snak - Procedure for fondansøgninger

Debat/snak - Procedure for teltbooking

Debat/snak - Bifrost GF

Info - Foreningslokaler i Valby

Info - Fae Rollespil

Info - Status på Epos

Workshop - Facebook Opslag

Eventuelt og planlægning af næste bestyrelsesmøde.

Økonomiopfølgning

Foreningen har optaget 4200kr i gæld til Ingrid Kaaber Pors, så vi kan komme ud af Ruedam

problemmet.

Foreningen har ikke mange penge på kontoen, men vi håber, at vi får et godt år næste år.

Det der summer i foreningen - Forpersonen fortæller

Ingrid og Mikkel har været på Københavns Rådhus og tale vores sag om foreningslokaler i Valby.

Procedure for fondansøgninger

Procedure for teltbooking

Der præsenteres dokumenter for procedure for udlån og lejekontrakt skabelon

Dokumenterne diskuteres og der stilles spørgsmål.

Procedure for udlån vedtages.

https://docs.google.com/document/u/0/d/150inGFDwhib7LKc0K4n0e5bZp9gsPK-jyhII2-3U26w/edit
https://docs.google.com/document/u/0/d/1KfrmBVwns7iu6WwQJfXYoD7KHKa5WDKfwGmUFGWfUHA/edit


Lejekontrakten vedtages

Bifrost GF

Delegeret:

Bhea Gudberg fra årgang 6

Peter Kamrath fra årgang 5

Ingrid Kaaber fra årgang 2

Anna Voss fra årgang 5

Obsevatør:

Mikkel Bistrup fra årgang 5

Formøde er tirsdag den 8. november klokken 19:00

Foreningslokaler i Valby

Vi har fået dem! Det er godkendt! Vi flytter ind den 1. januar.

Fae Rollespil

På grund af renovering kan vi ikke være i valby kulturhus til november. :’(

Der er sendt en fondsansøgning afsted.

Status på Epos

Bue er konstitueret forstander indtil der ansættes en ny.

Der har været nybyggerne og reformationen, så eleverne er trætte.

Facebook Opslag

Mikkel Skriver opslag om valby kulturhus og Bue som konstitueret forstander.

Eventuelt og planlægning af næste bestyrelsesmøde.

Næste bestyrelsesmøde er tirsdag den 15. november klokken 19:00


