Bestyrelsesmøde EEE
9.10.2015
Tilstedeværende


Bestyrelse: Laura Pilgaard, Anders Gram Friedrichsen, Signe Nedergaard Jostensen,
Kristian Sandholm Poulsen, Mie Katrine Kristensen



Suppleant: Jarl Ejsing-Duun



Skolens repræsentanter: Alex Jensen, Søren Kristensen

Dagsorden
1. Valg af ordstyrer
2. Valg af referent
3. Godkendelse af dagsorden
4. Godkendelse af referat
5. Medlemsdatabase, bankkonto og kontingentbetaling
6. Idé-brainstorming ift. kommende arrangementer
7. Mødeevaluering
8. Evt.

Ad 1. Laura vælges som ordstyrer
Ad 2. Kristian vælges som referent
Ad 3. Dagsordnen udvides med punktet om vedtagelse om forretningsorden og hjemmeside
Ad 4. Referatet er godkendt
Punktet tilføjes: Forretningsorden
På baggrund af Kristians forslag vedtages forretningsorden efter en række rettelser.
Ad. 5.
Kristian undersøger mulighederne for at vælge en bank med det bedste tilbud og orientere på
facebook. Er der uenighed på facebook om beslutningen vdr. bank, udskydes beslutningen det
til næste møde. At administrere en database og udskrive girokort og lignende koster penge,
som Søren og Alex tilbyder efter aftale med Eriksmindes bestyrelse at lade skolen dække.

Ad. 6.
Laura lavede mindmap om ideer og visioner. Her fremkom bl.a. tanker om at afholde et stort
arrangement og et mindre arrangement. Det kan være workshop, måske over mere end en dag.
Her ønsker skolen også stille faciliteter og økonomisk støtte i et vist omfang.
Den brainstorm og Lauras mindmap udgør indtil videre det i forretningsorden bemeldte
årshjul, der skal danne rammen om bestyrelsens arbejde. Hensigten er snart at mødes over 2
dage, hvor dette arbejde fortsætter blandt bestyrelsen.
Punktet tilføjes: Hjemmeside
Alex har oprettet et subdomæne på skolens side. Jarl vil gerne stå for at få det op at køre.

Referentens bemærkninger
De underskrevne vedtægter sendes til de to fraværende bestyrelsesmedlemmer med posten, en
af gangen, hvorefter de returneres til Kristian. De skal bl.a. anvendes ved oprettelse af
bankkonto og fuldmagt.
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