Valg af referent
Godkendelse af sidste referat
Godkendelse af dagsorden
5 min til den gode historie
Nyt fra forpersonskabet
-

Har ikke kunnet nå møde med Piaster ang hallen, så det må vente
Ift. vedtægter:
- Vi kan kun udelukke medlemmer med gæld. Hvad med for dårlig opførsel?
Kræver ⅔ flertal ved generalforsamling. Kan man måske suspendere i
trælse tilfælde? (ved godt det er at tænke i ekstremer, men rart at have
styr på).
- Kontingent bestemmes af generalforsamlingen? Skal vi sætte det lidt op
for udefrakommende til den tid?
- En fordel ville være, at fitnessrummet kunne forbedres.
- Vi kunne holde flere events - eller “federe” events.
- Hvis prisen stiger, skal det meldes ud i god tid, så medlemmer har
mulighed for at dukke op til generalforsamling.
- Siddende bestyrelse på genvalg? Måske udelukkende for evt. nye
interesserede?
- Måske ikke så inkluderende. Skal det være mere åbent for interesserede
udefra?
- Det kan være en idé at melde ud omkring valg af bestyrelse i bedre tid.
- Mere reklame for at stille op til bestyrelsen - men KUN studerende på
Nyelandsvej kan stille op.
- Der bliver dog nok nødt til at være gengangere - både rent praktisk men
også samarbejdsmæssigt/socialt.
- Caro skriver ud (inden for de næste dage), at vi søger nye medlemmer til
bestyrelsen.
-

-

Skal der eventuelt skrives noget i vedtægterne omkring udelukkelse ved
uacceptabel opførsel?
Skrive om det kun er bestyrelsesmedlemmer eller også holdledere, der
kan beslutte det.
Så er det ikke nødvendigt at holde en ekstraordinær generalforsamling.
Caro finder de gældende vedtægter og sender ud.
Vi tager den endelig snak om vedtægtsændringer senere.

Kontakt til FIU
-

Vi har alle været dårlige til at tjekke mails.

-

-

De mangler medlemstal, en kontakt til kommunen og børneattester fra
holdledere.
Skal vi have en, der varetager kommunikation internt på studiet og udadtil? Ny
post som kommunikationsansvarlig i bestyrelsen måske? Eller skal nøglekort- og
skabsansvarlig slås sammen til en post?
Vi skal “sælge” posterne og være gode til at informere om dem.
Det kan skrives i vedtægterne, at et 9. medlem er en mulighed.
Medlemstal (folk der bor på Frb.) skal indberettes inden d. 31/1
Vi aftalte faktisk, at vi skulle vente med FIU til det nye regnskabsår.
- Der skal tages kontakt til Søren om dette. Chris gør det.

Hold og holdleder
-

Holdskema
Lærke og Thea kan godt rykke spring til 15-17 tirsdag.
Bordtennis skal måske gøres til en ting hver 2. uge eller ved interesse.
Måske skal basket på torsdag 15-17.
Måske skal Kresten rykkes til et andet tidspunkt - ret flexibel dreng.
Goran kan måske godt tage yoga hver 2. uge.
Andrea stopper som holdleder i denne sæson pga. skade. ØV!
Chris laver et opslag på holdledergruppen om eventuelle ændringer i
holdskemaet.

Fitness
-

Nødudgang skal være fri, siger Tom.
Sprit, Kresten spørger Tom efter 1000 nye
Nødudgangsdør aftale med Tom…
Hvordan kan man bedst muligt fastgøre gulvet?
Mere gulv ville give mere plads til at træne.

Økonomi
-

Toby og Chris skal sætte sig sammen og kigge på budgettet
Skal være gjort inden generalforsamling

-

Camilla skal opdatere vedtægter på hjemmesiden, når de er klar.
Camilla tager imod forslag til content - opdatering på løbe-challenge og
beachvolley (Laura har takeover).
Insta-takeover! Caro tager den på skikursus.

PR

-

Nøglekort
-

Ikke noget som helst.

Skabe
-

Ikke noget som helst.

Event
-

I morgen, d. 12/1, er der beachvolley-event! Det bliver skide godt!
Laura forsøger at finde en dato til spring-weekend.
Event til generalforsamling - Camilla og Kresten vil gerne hjælpe.

-

-

Event med Kultus - fodboldturnering d. 25. marts - det har Michael fra Kultus
skrevet. Det skal skrives ud til de højere magter, så der ikke er undervisning ellers kan den eventuelt ligge senere på dagen?
Laura kontakter Kultus - tidspunktet kan være en udfordring ift. praktik
Planlægning: Toby, Caro, Cecilie og Camilla N.

-

Caro efterspørger lasertag! Laura overvejer…
Efterspørger også paintball

Mail
-

Laura er ansvarlig for at tjekke mail - sender bare videre til den rette.

Dato og event til generalforsamling og påskefrokost
-

Generalforsamling d. 16. marts kl. 17 - bestyrelsen holder møde kl. 15 inden Kresten og Camilla står for gøgl
Påskefrokost d. 14. maj - de nye bestyrelsesmedlemmer skal også med.
- Indtil videre hedder det Cecilie og Laura, der planlægger

Goddag og farvel middag
-

Indtil videre hedder 30. juni - 1. juli.

Kommende dato
-

Næste møde er mandag den 7. februar kl 17.30 - det bliver et langt møde, men vi
hygger med mad.

-

Tak for i dag

Evt

