
Dagsorden til Ottars bestyrelsesmøde
Møde startet: 12:38
Til stede: Frida, Jakob, Malte, Iben, Emilie

1. Formalia:
a. Referent: Malte
b. Ordstyrer: Frida

2. Godkendelse af referat: ja
3. Siden sidst:

a. Debatklub
i. Der har været varierende men godt fremmøde efter et par gange
ii. Folk virker interesserede
iii. Prøver med en kortere version på en time før filmaften

1. Det samme vil ske ved fremtidige arrangementer om tirsdagen
iv. Vi skal forsøge at få reklameret mere for det

1. folk skal ikke virke skræmte af det
4. Økonomisk status:

a. Venter på svar fra bank
b. Jakob har ringet til dem i dag. De lovede at ringe igen snart. Ellers må vi

skrue bissen på
5. Medlemsstatus:

a. 1 siden sidst
b. en mulighed for at folk sender en “kvittering” når de har betalt.
c. VI skal have opkrævet kontingent fra nuværende medlemmer

i. notits om bøvl med bank
6. Nyt fra udvalgene

- Arken
- Ikke noget nyt

- Jobformidling
- Ikke noget nyt
- Iben vil kontakte Rikke omhandlende FB-gruppen

- Dalf
- Ikke noget nyt

- FAU
- Ikke noget nyt møde
- En keramikfyr og en smedjefyr der skal tages kontakt til
- Aktuel orientering

- Der skal følges op på hvad der skal ske. Poul havde nogle
emner til talere

- Debatklubben er godt i gang
- SoMe

- Folk ser ikke altid opslag om begivenheder
- Vi skal være mere aktive



- Vi skal have lavet reminder om filmaften og søndagstur på grupper
- Vi skal skrive i årgangsgrupperne
- Der skal lægges nyt billede op af bestyrelsen

7. Arrangementer
a. Filmaften i morgen

i. Den er på filmstriben
ii. Iben køber ind
iii. Vi giver de udløbne sodavandene væk

1. ikke udløbne sodavand til en femmer
2. Vi tænder køleskab kl. 12

iv.
b. Søndagstur

i. Viborg
ii. Den skal deles igen
iii. Måske er biler blevet reserveret

1. det finder Jakob ud af
iv. Zenia bager boller og kage

8. Evt.
a. Mail fra Morten omkring smedjen

i. Den tager Fau op på deres næste møde
b. Lys i foreningslokalet

i. Vi tager fat i Torsten
ii. Malte ringer igen efter mødet

c. Johan foreslår demo/åbent brev i forhold til besparelser på kandidat
i. Eventuelt gennem noget større, eks. Arts ForeningsForum

9. Hvem lægger referat op?
a. Det gør Malte

10. Næste møde: Torsdag den 3. november kl. 9-12
11. Rengøring af foreningslokalet:

a. Tage kontakt til Arken omkring rengøringsdag
b. Eventuelt en fredag

Mødet sluttet: 13:53


