
Dagsorden: 

Valg af referent: 

Godkendelse af sidste referat: 

Godkendelse af dagsorden: 

5 min til den gode historie: 

Julefrokosten: 

- Godt arrangement  
- Gode værter  
- Der skal være styr på oprydning (en mand/kvinde) skal ikke stå tilbage med hele 

opryddet.  
- Det skal være arrangeret hvem der oprydder  
- Der skal i god tid meldes ud at der er oprydning om søndag  
- Der skal laves en skabelon for hvad der skal meldes ud, planlægges 

og ryddes op. Laura laver skabelon/huskeliste! 

 

- Tilbagemelding:  
- Kunne være en lille ting efter mad  
- Vi startede tidligt med at drikke  
- Vi savnede at gå i bad (grineren)  
- Fedt med lys på floor  
- Var mange rester  
- Man kunne starte med maden tidligere (op til dem der står får det)  

Nyt fra forpersonskabet; generalforsamling: 

- Generalforsamling skal lægges senest i marts  
- Schuller tænker start marts  
- Skal offentliggøres seneste 14 dage inden  
- Ændringer skal sendes senest 1 uge inden  
- skal sendes på mail  
- Mødet inden generalforsamling skal vedtægterne gåes igennem  
- Toby skal have hjælp til 1,5 års budget, hvordan ændrer vi korrekt skemaet. Toby 

og Chris hjælper hinanden, muligvis med Lærke.  
- !"#"$%&%#'$($)&*+#,+$-./0$&"$)/&%$1*0.$-2'$3,$/'$-',$1*+$%&%#'%'4$50"&%+$#2-'%$

678%9$1"#8%+$8/'*$*:$)&%6$8%+$:7+$8%';$ 
- Alle nye bestyrelsesmedlemmer fra generalforsamlingen skal med til 

påskefrokosten  

Lån af hallen: 



- mange har skrevet og spurgt om lån af hallen privat  
- Det er ikke os der står for det  

- De skal selv tjekke på dagen om de kan låne den eller må de gå igen  
- Chris: vi har intet med hallen at gøre om lørdagen.  
- Kresten: Man kan som studerende og underviser booke hallen.  
- Laura: Vi skal ikke skrive ud at man bare kan komme og låne halle. For 

mange vil komme og vi vil komme til at stå til ansvar hvis nogle kommer i 
kambolage.  

- Chris: har erfaringer med at der ikke var et problem at gøre opmærksom 
på. Er tilhænger af at man kan komme og bruge den, men at vi ikke kan 
sikre at der er plads  

- Schulz: Vi skal snakke med piastre. Vi er nødt til at gøre studiet 
opmærksom på at det er deres ansvar og ikke vores.  

- Kresten: Piastres bud var at man lavede en lukket gruppe, hvor man 
bookede den.  

- Link til booking af lokaler og hallen: 
https://cloud.timeedit.net/kp/web?fbclid=IwAR0PEU-
qwoQi5t904i_6ICqO49JiYsFIAKNmgYygumROB1M3cgxLAPuPUIM  

- Hallen hedder CK12 og CK14, da man kan booke hver halvdel.  
- Hvad vi gør med hallen i weekenden skal schuller og kresten have styr på 

til næste møde hvor de har snakket med piastre  

Hold og holdleder: 

Henriette er desværre trådt tilbage  

Goran vil måske gerne hjælpe med yoga hver anden uge  

Bordtennis går ikke godt - føler ikke vi skal lægge mere energi i det  

Spring og dans har potentiale til at blive større.  
Tidspunktet for spring skal måske rykkes  
PR skal sørge for at Dans bliver nævnt - i slutningen af året synes silje det kunne være 
fedt hvis der var et slutmål med dans hvor man laver en form for optræden  

Det er nogle ikke så gode volleybolde der er kommet  

 

- Badminton 
- Der er kommet ketchere  
- Camilla N er også blevet holdleder  
- bolde forsvinder - udstyrsansvarlige har ryttet ud i boldene uden de skulle  
- Fredsifskabet i kælderen skal bruges og have en ny hængelås(kresten 

køber hængelås)  
- det svinger med folk der kommer  



- skal det måske også ligge tidligere? Eksamener/kulde kan være grunden 
til at der ikke kommer så mange.  

- Burde være succesfuldt med den mængde spillende  
- Venteliste fodbold 

- Der er kommet bolde  
- Venteliste har kørt én gang og der var god feedback fra de 

tilstedeværende 
- Udmeldingen kan komme ud det samme tidspunkt hver gang, så alle har 

en fair chance  

Fitness: 

- Ødelagte højtalere  
- We know, men det spiller rigelig højt, og det skal der gøres noget ved.  
- Fortælle til dem i fitness hvis der spilles for højt. 
- Der laves et skilt til et maks punkt på volumen 
- Kresten kigger på højtaleren 
- Gulvet rykker sig - måske måtter under 
- En maskine dernede skal stå lige og så må man rette den skævt hvis man har 

brug for det 

Økonomi: 

- Mangler stadig at få de sidste ind i conventus 
- Alle skriver 15 ind. Toby skriver en lynguide og skriver ud det skal gøres  
- Alle skal have lavet de 15 inden søndag d. 12/12-21 
- Budgettet ser godt ud  

PR; instasjov henover jul og nytår: 

- schuller vil lave videoer op til jul for at se god jul  
- vi kan enten lave 8 videoer op til jul eller nytår eller en samlet  
- Laura og toby synes en alene video værd er chringe  
- <)+"-$&"0$:%+#%$0/&%$%'$-=+"3'$9$)&"-$6/#$)/+$0>-'$'"0$/'$8%0'/:%$-./0$6/#$:7+%$8%'?$

)&"-$"..%$@%)7&%+$6/#$"..%;$ 

- !%-'$-'%6#"#:$1*+$/'$8%+$0/&%-$%#$-'*+$#"=%$&"8%*$9$<)+"-$@+/"#-'*+6%+$ 
- skal komme ud d. 24/12  
- Skal være juleglæde 

 

- Der skal også være en glædelig nytårs video hvor løbechallengen bliver nævnt 
(chris står for det og kontakte camilla omkring det)(kresten finder en holdleder der 
vil stå for løbechallengen)  

- Camilla får det praktiske ansvar for videoerne  



Nøglekort: 

- Camilla får lavet nogle flere nøglekort  
- Conventus skal være færdigt så vi kan få folk nægtet adgang der ikke er medlem 

længere.  

Skabe: 

- ingenting  

Event; santacup 

- Præmier (chris vil gerne hjælpe med at købe premier med laura 15.30)  
- Snacks kan købes billigere i spar om onsdagen  
- der skal også købes en fløjte ved køb af præmier  

- Scoreboard  
- forsøger at få en projektor op  

 

- &*00%>$1*0.%'$@0"&%+$-3A+:'$*6$8%$&"0$)B203%$6%8$/'$-2''%$@/#8%+$*3$%1'%+$&*00%>$9$

-3+"#:$@0"&%+$/10>-'$C=)+"-$-.+"&%+$'"0$D)%/E$$  
-  

Kommende dato: 

- 11/1-22 kl. 15.30 er næste bestyrelsesmøde  

Evt:  
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