
Referat af bestyrelsesmøde afholdt  22 november 2018 på Cafe AE. 

Tilstede var Formand Tomas, John, Lina og Bjarne 

Ordstyrer: Tomas 

Referent: Lina 

Bjarne deltog som kritisk revisor. 

Dagorden: 

1. Valg af ordstyrer. Tomas 

2. Valg af referent. Lina 

3. Godkendelse af referat fra sidste møde. Ok 

4. Opfølgning på medlemsmødet. 

 

Der er separat referat fra medlemsmødet. 

John Severins slides og forslag fra medlemsmødet blev gennemgået. 

Det er generelt meget op af bakke at være i bestyrelsen, med meget kritik. Nye kræfter og en udvidelse af 

bestyrelsen med personer fra de faste frivillige arrangementer, så som fest udvalget og vandre udvalget 

kunne være en løsning, der kan diskuteres på den ekstra ordinære generalforsamling, 

  

4. På valg ved ekstra ordinær generalforsamling. 

Forslaget fra John Severin blev af Tomas og Line opfattet som en mistillid til bestyrelsen, der derfor ikke er 

kandidat til bestyrelsen mere. 

  

5. Forslag fra Tomas. 

Tomas sætter sit arbejde i bestyrelsen lidt på ”pause”, grundet b. la. nyt  job.    Tomas er stadig økonomisk 

ansvarlig. 

6. Planlægning af ekstraordinær GF. 

Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling d.13. januar kl. 11.00-12.00 i kælderen på Cafe AE. Vi 

spiser Brunch bagefter til en cirka pris på 50 kr. 

Dette sættes op i place-2-book. Michael kontaktes for at reservere kælderlokalet.(har Bjarne gjort) 

Vi skal finde en dirigent. 



7. Eventuel. 

Bjarne bragte dette emne op: 

 Vi bør have en suppleant til medlems kartoteket (det ligger i skyen, med password på). En backup af listen 

ville være godt. 

Bestyrelsen har fået en henvendelse fra festudvalget om en Google Adwords kampagne med et budget på 

kr. 150 pr. dag. Altså ca. kr. 4.500 i alt. Dette er et banner der vises på Goggle som reklame for nytårsfesten. 

Når der bestilles billetter på P2B er det mulig at klikke af hvor man har hørt om nytårsfesten henne, så 

foreningen kan får vi en ide om, hvor stor effekt en kampagne har. 

God ide der blev godkendt og Tomas har svaret. 

Mht. fredagsværter kunne vi godt bruge nogle flere. 

Der er ingen bestyrelses møder i december. 

Referat. Lina Ulkjær. 

 


