Dagsorden
TegnBølgen bestyrelsesmøde d. 16. marts kl.17.00-?

Initialer

Tilstede

Rikke Hansen, Forkvinde

RH

Frederik Rasmussen, Bestyrelsesmedlem

FR

Emilo M. Christensen, Bestyrelsesmedlem

EM

Kenneth Borg, Bestyrelsesmedlem

KB

Patrizia Xenia Stabel, Suppleant 1

PXS

Daniel Ovesen, Suppleant 2

DO

Rikke Mygind, Kasserer

RM

Tegnstyrer: PXS
Referent: RH
To do liste: R
 M
1. Medier:
1.1 Hjemmeside
Flest har stemt one.com, så det er denne server vi skal bruge. PXS: så skal vi bare finde ud
af hvordan vi overflytter vores domæne fra den gamle til den nye, som nok koster et beløb.
RH: Så skal man bare komme videre med at arbejde på alle de ansvarsområder vi enhver
har. Før arbejde, så kører det bare flydende derefter.
Konklusion: PXS arbejder videre på det, således at det ikke er udgivet endnu - så der er
plads til at lave fejlene. Og RH arbejder videre med en lille hjælp fra PXS.

1.2 Sociale medier (facebook, instagram, mail, Trello)
-T
 rello (RH)
RH: Hvad fungerer/ikke fungerer? RM og EMC synes det fungerer super godt. Optimalt.
PXS: Fordel ved det, er at man ikke behøver og logger af hver gang. Bedre overblik over
begivenheder. Så det er noget vi skal fortsætte med i den kommende tid.

2. Økonomi:
2.1 Økonomi - Status/spørgsmål?
RM: Mangler kun at overføre VDF’s kontanter til TegnBølgen, men ellers ok. EMC: Er vild
med alle de samligninger RM laver.
RH: Ser på årsregnskabet sammen med RM den 12. april, så RH overtager kassererens

rolle til gefo 2018.
3. Udvalgene
3.1 Aktivitetsudvalg (Camilla R og Simone M.)
● Sensommerfesten (EM)
EMC: snakker med Camilla om der var noget nyt, noget på hjertet? Camilla vil gerne
have flere frivillige i udvalget. EMC regner med at AU arrangerer en sensommerfest.
Så de er forberedt.
RM: Flere i AU, måske noget vi kan tage op til gefo? Hvis Camilla kommer til gefo,
kan hun evt. stå op og fortælle lidt om AU’s arbejde.
KU sørger evt. for pynteting mm., BU sørger for baren og AU sørger for at få den
arrangeret.
●

Flere i AU (EM)
Se forrige punkt.

3.2 Barudvalg (Kenneth B.,Daniel O. og Mona T.)
● Fond barkursus (Standby)
● Shopbox
Generelt har BU fundet en ny, som gerne vil ind i barudvalget, Jesper Benner Larsen.
Velkommen til.
3.3 Coda-udvalg (Rikke M. og Mona T.)
Lidt rodet med kontingent system, arbejder videre med det sammen med DDL. CODA
arrangerer snart en udflugt Thomas tog i Odense, mere info på vej.
3.4 Kreativ-udvalg (Patrizia)
● Facebookgruppen med AU&BU (EM)
EMC: KU stille og roligt i øjeblikket, men har oprettet en gruppe i facebook
messenger for dem, der er interesseret i at hjælpe til diverse ting. KU har dog et
spørgsmål, bliver de inviteret inde i gruppen AU&BU gruppen? Konklusion: Vi
inviterer dem, der sidder i KU, men ikke dem, der er frivillige under KU.
4. DDU/DDL:
Vi er blevet enige om at sende en mail til DDU med det skema vi har lavet over alle de
arrangementer, DDU har arrangeret.
Konklusion: RM skriver en mail til dem med bestyrelsens godkendelse.
5. Evaluering:
● Non-tema fest
● Oplæg af Malene
● DDL: Psykisk turne
Alle er allerede evalueret og lagt ind i Drev.

6. Aktiviteter/arbejdsgrupper KLAR
6.2 Marts 2018
1. Frivilligfest
31/3-18
Alt er som det skal. Der begynder at komme tilmeldinger fra inviterede
6.3 April 2018
1. Matadors fødselsdag
2/4-18
Alt er som det skal. RH forbereder så meget hun kan før rejsen. Så EMC og PXS kan
overtage fra dagen.
2. DDU’s gefo weekend
7-8/4-18
RH og EMC deltager, så de forbereder inden dagen.
3. Generalforsamling
14/4-18
4. Påskefrokost
14/4-18
6.4 Maj 2018
1. Sexualitetsdag
Video er på vej - inkl. indgangspris mm.
2. Medlemsmøde/Headon
RM og EM er i arbejdsgruppen

5/5-18
12/5-18

6.5 Juni 2018
1. Skattekursus
9/6-18
RM: Kan se, at Søren påstår, at han fokuserer primært på privat, ikke erhverv. Så
tænker om han kender en, der kan komme og fortælle lidt om skat osv. i forhindelse
med erhverv.
2. Sommerhus
21/6-18
Udsat til eftåret pga. ressourcer.
6.6 November 2018
1. Viking Volley
3/11-18
RM: Vi skal finde ud af hvem der skal deltage mødet og hvornår.

7. Andet:
7.1 Gefo
-

Dirigent/referent
Vi mangler stadig at høre fra dirigent. Referent på plads.
Fest/mad
Madholdet laver mad. Ellers som det skal være.
KU: er godt igang. Husk ting fra Knivskarpt.
Der snakkes om, at Langelinie skal være i en ordentlig stand ved brug, for det var
ikke helt iorden til sidste gang.

-

-

BU vil gerne gøre baren klar allerede fredag, så vi må finde ud af hvordan vi kan
fordele lokalet, da madholdet også gerne vil komme og forberede maden allerede
fredag.
Kaffemor/bar
Madholdet sørger også for kage, kaffe og the mm. til gefo.
Årets trofaste
2017’s trofast er fundet, offentliggør til gefo.
Vedtægter
Kan umiddelfart ikke finde noget, der skal ændres. Og kontingent opkræves årligt,
ikke halvårligt. RM har orienteret DDL’s kasserer.

7.2 Nøgler (RM)
Diskussion om hvad vi så gør med nøglerne fremover, så vi kan undgå disse situationer som
forleden dag. Vi har 4 nøgler ialt, så disse skal afleveres til dem, der bor i Vejle.
PXS og RH. Konklusion: KB og RM skal aflevere nøglerne til RH og PXS
7.3 Møde med Harry (RH)
RH tilføjer datoerne, så der vælges en dag hvor mødet afholdes.
7.4 Frivillig/trofast (KB)
Diskussion om frivillig og trofast - hvad vi så gør fremover. Forskellen mellem frivilligarbejde
med belønning og frivilligarbejde uden belønning, hvad de får for det?
Så vi blev enige om, at vi skal være bedre til at skille frivillig og trofast ad fremover. Trofast
pga. årets trofast. Og frivillig pga. frivilligfest.
7.5 Kontingent (RM)
RM: har hørt fra nogen, som ikke får opkrævning endnu. Så tænker at lave en video snart
om at folk husker at betale kontingent, hvis folk ikke har fået det endnu - så prik RM
skulderen.
7.6 VDF Æresmedlemmer (KB)
De får dækket deres kontingent, ikke andet.

Eventuelt:
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