
Bestyrelsesmøde	  EEE	  	  
Referat	  d.	  13	  aug.	  2016	  

	  
• Deltagende	  ved	  mødet:	  	  

o Signe	  
o Alma	  
o Silke	  	  	  
o Kristian	  
o Mie	  

• Valg	  af	  referent	  
o Signe	  er	  valgt.	  	  

• Godkendelse	  af	  referart	  fra	  sidste	  bestyrelsesmøde	  
o Referartet	  fra	  det	  konstituerende	  bestyrelsesmøde	  blev	  godkendt.	  	  

• Valg	  af	  ordstyrer	  
o Silke	  er	  valgt.	  	  

• Godkendelse	  af	  dagsorden	  
o Dagsordenen	  er	  godkendt.	  	  

• Orientering	  –Hvor	  mange	  medlemmer	  har	  vi?	  	  
o Kristian	  fortæller,	  at	  vi	  har	  fået	  flere	  medlemmer	  siden	  sidst.	  Vi	  har	  ca.	  23	  

medlemmer	  med	  os	  selv.	  	  
• Orientering	  –Økonomi-‐status	  

o Kristian	  fortæller	  om	  økonomien,	  som	  ser	  fin	  ud.	  Vi	  har	  haft	  ganske	  få	  udgifter.	  
Men	  vi	  har	  tillige	  fået	  flere	  medlemmer	  og	  dermed	  også	  en	  række	  
medlemsbetalinger,	  	  så	  der	  er	  plus	  på	  kontoen.	  	  

• Planlægning	  af	  kommende	  arrangement	  d.	  26-‐27	  november	  
o Arrangementet	  fastsættes	  til	  lørdag	  den	  26.	  November.	  Visionen	  for	  

arrangementet	  er	  et	  fordrage	  efterfulgt	  at	  fællesspisning	  og	  en	  caféaften.	  	  
o Med	  udgangspunkt	  i	  bestyrelsens	  fællesliste	  over	  idéer	  til	  foredragsholdere	  

tager	  Mie	  og	  Alma	  kontakt	  til	  nogle	  for	  at	  lave	  en	  aftale.	  Vi	  har	  ved	  mødet	  
prioriteret	  fem,	  som	  vi	  vil	  forsøge	  at	  få	  kontakt	  til.	  Silke	  tager	  kontakt	  til	  Peter	  
Aalbæk.	  	  

o Signe	  snakker	  med	  skolen	  for	  aftale	  med	  køkkenet.	  	  
o Alle	  hjælpes	  ad	  med	  at	  finde	  nogle,	  fra	  sin	  årgang	  eller	  andre	  eriksminder,	  som	  

vil	  optræde	  med	  et	  digt,	  et	  par	  sange	  eller	  andet	  ved	  caféaften-‐delen.	  	  
• Planlægning	  af	  bestyrelsens	  deltagelse	  ved	  jubilæet	  

o Vi	  aftaler	  at	  min.	  to	  fra	  bestyrelsen	  tager	  ud	  til	  jubilæet	  og	  fortæller	  om	  
elevforeningen	  og	  forhåbentlig	  får	  nogle	  medlemmer.	  	  

• Snak	  om	  bestyrelsens	  kommunikation	  udadtil	  (Hjemmeside,	  Facebookside,	  mail,	  etc.)	  
o Vi	  skal	  have	  vores	  mail	  koblet	  op	  på	  et	  smart	  system	  sådan	  at	  vi	  let	  kan	  skrive	  

nyhedsmails	  rundt	  til	  alle.	  	  
o Vi	  gerne	  vil	  være	  mere	  synlige	  på	  Facebook	  og	  oftere	  lave	  opslag.	  Vi	  vil	  gerne	  

være	  hurtigere	  ude	  med	  datoer	  for	  arrangementer	  og	  promovere	  vores	  opslag	  
noget	  mere.	  Vi	  snakkede	  om	  at	  vi	  måske	  skulle	  præsentere	  os	  selv	  som	  
bestyrelse	  på	  Facebooksiden.	  	  	  

• Evt.	  



o Er	  Thomas	  i	  gang	  med	  at	  lave	  et	  logo	  til	  os?	  Signe	  snakker	  med	  Alex	  for	  at	  finde	  
ud	  af	  det.	  Alternativt	  kender	  Silke	  en	  som	  er	  god	  til	  grafik.	  	  

o Andreas	  har	  lavet	  en	  Doodle	  for	  næste	  møde	  som	  alle	  skal	  HUSKE	  at	  gå	  ind	  og	  
svare	  på.	  	  

o Næste	  møde	  forgår	  som	  udgangspunkt	  på	  Eriksminde.	  Inden	  næste	  møde	  skal	  
skolen	  finde	  en	  repræsentant	  fra	  nuværende	  årgang.	  	  

• Tak	  for	  denne	  gang	  	  	  	  	  
	  


