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5 min til den gode historie 

 

Nyt fra forpersonskabet 

- Campusrådsmøde 15/3 

- Soltinget fixer glasbur 

- Nogen søger midler til at fixe foreningsrummet 

- FredsDJ har haft et par dårlige oplevelser med folk som klagede over 

musikken - så spred et budskab som at de skal have lov til at gøre deres egen 

ting også.. 

Hold og holdleder 

- På barsel 

- Jakob Bach-Harsmann er blevet volleyholdleder 

- Spring vakler i forhold til holdledere og deltagere, men vi vil ikke lade det gå tabt, da 

det er vigtigt for de idrætsstuderende. 

- Vi har åbne øjne for nye holdledere 

- Vi prøver at brede budskabet lidt især på idrætshold 

- Caro skriver til Piaster og beder ham om hjælp til ovenstående 

- Betricia vil måske gerne være holdleder på dans 

- Cecilie skriver i FredSIF + dans og skriver at vi søger ny danseholdleder 

 

Fitness 

- Nogen siger er benmaskinen er i stykker - Martin fixer. 

- Vi skal have løsning med skridsikkert gulv ved squatstedet og ved dødløftstangen 

- Vi har kun 1000kr i fitnessbudget, men stadig penge på bundlinjen 

- Ros til fitfar 

 



Øko 

- Toby har nørdet budget  

- Underligt budget grundet 1,5 år 

- Revideret budget 

- skitur skulle ikke have været ganget 

- tøj skulle have været ganget med to 

- medlemmer efter marts  

- Det er besværligt lige nu, men bliver forhåbentlig nemmere når vi har skiftet endeligt 

over.  

- Penge på bundlinjen forslag (mere seriøs snak senere) 

- Rejse 

- Fitnessrum 

- Goddag og farvelmiddag 

- Lasertag 

PR 

- Påskepromo (11 hold) 

Nøgle 

- Vi har fået nye nøglekort (20) 

- Medlemslister og aktive kort??  

Skabe 

- Det kører 

- Vi har mange indtægter fra skabe - mere end vi regnede med 

Event 

- Der skal laves en plan for fodboldkampe på fredag - Toby prøver at kigge på det 

sammen med Laura 

- SRKP penge til lasertag - det kunne være en opgave til de nye der kommer i 

bestyrelsen 

Generalforsamlingen 

- Caro har tyvstjålet et gammelt powerpoint - det ser godt ud 

 



PP til Generalforsamling: 

https://docs.google.com/presentation/d/1GvelH2shf9V5y0mT4axlzrs0ZQeeaBiQcMyKSpO

S45w/edit?usp=sharing  

 

Evt 

 

Kommende dato 

Bliver aftalt til generalforsamlingen 


