Referat af bestyrelsesmøde torsdag, den 13. oktober 2016 kl. 20:00
Mødet foregik via skype.
Deltagere: Kate Palmquist, Louise Roer, Gitte Baalkilde Andersen, Bibi Lindschouw og Tove Møller
Christensen.
Afbud fra Jørgen Metzdorff og Anja Sørensen
Dagsorden.
1.
2.
3.
4.
5.

Valg af referat type.
Konstitution af bestyrelsen og fordeling af opgaver.
Aftale af fysisk møde – husk din kalender.
Datoer til kommende skype møder.
Eventuelt.

Ad pkt. 1 - Valg af referat type.
Det blev besluttet, at vi fremover kun benytter beslutningsreferat.

Ad pkt. 2 – Konstituering af bestyrelsen og fordeling af opgaver.
Næstformanden Anja Sørensen har ytret ønsker om at træde ud af bestyrelsen. Bestyrelsen afventer dog
en endelig mail fra Anja.
Hvis Anja Sørensen vælger at træde ud vil bestyrelsens opgaverne fremover være således:
1.suppleanten, Gitte Baalkilde Andersen indtræder i som næstformand indtil generalforsamlingen.
Næstformandens opgaver er indkaldelse til møder, udfærdigelse af dagsorden og bilag, opsamling af
emner, ledelse af møder i forening med formanden.
2. suppleant, Bibi Lindschouw, flyttes op som 1. suppleant. Resten af bestyrelsen bibeholder deres poster.

Ad pkt. 3 – Aftale af fysisk møde – husk din kalender.
Alle på nær Anja Sørensen har tilkendegivet, at de kan deltage i et fysisk møde søndag den 11. december kl.
12:00. Møde holdes hos kassereren Kate Palmquist.

Ad pkt. 4 – Datoer til kommende skype møder.
Der afholdes ordinære skype møder hver måned, den anden torsdag i måned kl. 20:00. Der holdes ikke
skype møde i december, hvor vi har fysisk møde 11. december 2016.
Næste møde er herefter via skype torsdag den 10. november kl. 20:00.
Emner til bestyrelsesmøder skal være næstformanden i hænde 10 dage før mødet. Dagsorden bliver sendt
ud en uge før.

Ad pkt. 5 - Eventuelt.
Region Nordjylland og Sjælland har valgt af droppe kurser med Julian Brossé. Der arbejdes på at finde nye
spændende emner.
Kassereren kommer ikke til juleudstillingen, idet kassereren holder sommerferie i november/ december.

Kassereren skal have en medlemsliste pr. 1. november til oprettelse i nets. Bladudvalget skal huske at have
noget med omkring indbetaling af kontingent. Næstformanden bringer det videre til bladudvalget.
Louise Roer er tilmeldt DKK’s kursus den 12. november 2016 vedrørende sociale medier og
konflikthåndtering. Kassereren tilmelder ligeledes Gitte Baalkilde Andersen til dette kursus.
Vi skal have fundet et medie, hvor vi bedre kan kommunikere.
Mødet sluttet kl. 21:08 – næste møde torsdag den 10. november 2016 kl. 20:00

/tomc

Tillæg til referatet af 13. oktober 2016.
Næstformanden Anja Sørensen har i mail af d.d. kl. 23:02 valgt at udtræde af bestyrelsen. Bestemmelserne
i referatets punkt 2. træder i kraft.
/15. oktober 2016 - tomc

