Referat
Fredag den 4. juni 2021 - kl. 15:30

Tilstede

Kenneth Borg - Formand

KB

X

Victor Allart - Bestyrelsesmedlem

VA

X

Niels Jørgensen - Bestyrelesesmedlem

NJ

X

Vakant - Bestyrelsesmedlem

XX

Vakant - Bestyrelsesmedlem

XX

Vakant - Suppleant

XX

Vakant - Suppleant

XX

Tegnstyrer

KB

-

Referent

KB

-

To do liste

NJ

-

1. VELKOMMEN:
●

To do liste (KB)
KB forklarer om brug af To-do listen og hvordan det fungerer. Bestyrelsen
beslutter at fortsætte med brug af to-do listen.

●

Ønsker til bestyrelsesåret (KB)
Vi aftaler at tale videre om vores ønsker til bestyrelsesåret på Facebook, så alle
kan få lidt betænkningstid.

●

Årshjul (KB)
Bestyrelsen laver et årshjul med årets bestyrelsesmøder samt mulig dato for
GEFO 2022. GEFO 2022 bliver den 21. maj 2022.

●

Suppleanter (KB)
Bestyrelsen er enig om at lave en video, hvor vi fortæller at vi søger suppleanter.
Bestyrelsen taler om ønsker til de kommende suppleanter.

●

TegnBølgens materiale? (KB)
KB fortæller kort hvad TegnBølgen har og hvordan det hele er organiseret.

2. SOCIALE MEDIER:
● Hjemmeside
- Brug af hjemmesiden (KB)
Bestyrelsen taler om hjemmesiden. Enighed om at tage det op på Facebook
og tale videre om hvilke ønsker vi har til hjemmesiden fremadrettet.
●

Instagram
- Ansvar (KB)
Bestyrelsen er enig om at poste billeder af arrangementer på instagram.
VA tager ansvaret for TegnBølgens Instagram.

●

Facebook
- Brug af Facebook (KB)
Bestyrelsen taler om brug af Facebook. Enighed om at drøfte indkomne
henvendelser og give et officielt svar.

●

Nyhedsbrev/-video
Bestyrelsen taler om nyhedsvideo. Enighed om at vi vil forsøge at udsende en
nyhedsvideo primo hver måned med forrige måneds nyheder.
VA tager ansvaret for nyhedsvideoer.

3. MAIL:
● Besvarelse af mails (KB)
Bestyrelsen taler hvem der har ansvar for besvarelse af mail.
KB har ansvaret for hovedmailen og flytter mails til de relevante personer.

4. UDVALG:
●

Frivilliggruppe
- Tovholder (KB)
KB fortæller om frivilliggruppen, hvad intentionen med gruppen er. Gruppen
har været meget stille. Vi har ikke fået det ud af gruppen, som vi havde håbet.

Bestyrelsen taler om Frivilliggruppen og hvem der har ansvar for den. Vi
drøfter videre om vi ønsker at bruge gruppen ud fra tidligere erfaringer og
kommende ønsker.
NJ har ansvaret for frivilliggruppen.
●

Barudvalg (Jesper, Mona, Nicklas)
- Tovholder (KB)
KB fortæller om barudvalget og formålet med udvalget.
Bestyrelsen taler om hvem der har ansvaret som tovholder for BU.
NJ har ansvaret for frivilliggruppen.

●

CODA-udvalg (Rikke M. og Mona T.)
- Tovholder (KB)
KB fortæller om CODA udvalget og formålet med udvalget samt hvilke CODA
arrangementer der bl.a. er blevet gennemført. Det har desværre været svært
at få nye folk til at engagere sig i CODA-udvalget. Hvorfor udvalget har været
mere eller mindre på standby.

●

Medieudvalg (Victor, Kenneth)
- Tovholder (KB)
KB fortæller om medieudvalget og formålet med udvalget.
Bestyrelsen taler om hvem der tager ansvaret for medieudvalget samt
fremtidige ønsker.
VA har ansvaret for medieudvalget.
Der skal laves en video på Facebook, hvor vi søger medlemmer til
medieudvalget. VA tager ansvaret for det.

5. ARRANGEMENTER:
●

Fodboldgolf + middag (19.06.21)

6. ØKONOMI:
●

Kontingent opdatering (KB)
KB informerer om situationen om manglende betaling af kontingent.

Enighed om at KB rykker de skyldige.
●

Økonomiansvarlig (KB)
Bestyrelsen taler om potentielle løsninger. Der oprettes et en tråd på Facebook
hvor vi kan tale videre.

7. DDU/DDL/andre foreninger:
●

DDU Gruppe + kontaktperson
Bestyrelsen taler om hvem der er kontaktperson til DDU.
VA bliver bestyrelsen kontaktperson til DDU. Det er et naturligt valg da VA er det
eneste bestyrelsesmedlem under 30.

●

DDL Foreningsnetværk + kontaktperson
KB fortæller om DDL Foreningsnetværk samt hvad det indebærer.
NJ og KB deltager i foreningsnetværket. KB giver DDL besked herom.

8. ANDET:
●

Loyalitetsbonus og strategi (KB)
KB fortæller om hans idé med loyalitetsbonus til dem der engagerer sig og
arrangerer arrangementer. Enighed om at tale videre på Facebook.

●

Frivilligfest (KB)
KB fortæller om frivilligfest og hvad det indebærer.
Enighed om at tale videre på Facebook herom.

●

Forretningsorden (KB)
KB fortæller om idéen med en forretningsorden.
Enighed om at tale videre om det på Facebook, hvor vi også vi drøfte ønsker til en
forretningsorden. Vi skal også passe på vores ressourcer, da vi pt. kun er 3 i
bestyrelsen.

9. EVENTUELT:

●

Spørgsmål
KB fortæller at VA og NJ altid er velkommen til at spørge, hvis de er tvivl om noget
eller bare har et spørgsmål.

Bestyrelsesmøde færdig: 18:38

