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Referat
Til stede: Emilie Ehlers, Noah Adkins, Mads Hyldal, Martin Terp, Ann Christensen
Referat
Punkt 1: Hvad er der sket siden sidst?
Der har været noget kludder med intern kommunikation ang. ansøgning til kommunen om
folkeoplysende forening, som dog blev opklaret på mødet, og den sag er nu på sporet igen. Der
er blevet afholdt et arrangement (Projektværksted), som gik super godt, og der arbejdes stadig
på eksempler på tryghedspolitikker.
Punkt 2: Opdatering af arrangementer
Projektværksted
Det gik rigtigt godt, og regnskabet er sendt afsted. Ann kunne godt tænke sig, at det blev
en regelmæssig ting, hvilket bestyrelsen bifalder.
Nye initiativer?
Paramount
Mads bringer en kampagne, som han arbejder på: Paramount, på banen. Det er
stadig i opstartsfasen, og der er ikke meldt noget officielt ud om det endnu. Han
har brug for hjælp til at finde lokationer.
Punkt 3: Opsamling fra sidst
Arrangørguide + tryghedsguide
Bestyrelsen bliver enige om, at proceduren for afholdelse af arrangementer i
foreningsregi (dvs. “Arrangørguiden”) skal godkendes på den kommende
generalforsamling. Eksempler på tryghedsguide er stadig under udvikling, der er dog et
eksempel klart.
Hjemmeside
Det har været lidt stille på hjemmesidefronten, men der aftales en arbejdsdag søndag d.
26. august. Bestyrelsen bliver enig om, at hvis hjemmesiden ikke er på plads til næste
bestyrelsesmøde, må vi få nogle udefra til at gøre det.
Forsikringer ved skade under arrangementer
Et punkt vi ikke nåede at diskutere til sidste bestyrelsesmøde. Vi undersøger hurtigt
mulighederne og konkluderer, at vi skal kommunikerer ud til foreningens medlemmer og
arrangører, at foreningen ikke har en foreningsforsikring, og at al skader mm. derfor går
på personlige forsikringer.
Autoritet/mindreårige forhold

Et punkt vi ikke nåede at diskutere til sidste bestyrelsesmøde. Vi snakker længe om det,
men er overordnet enige om, at vi ikke ønsker, at foreningen skal være et sted, hvor
ældre og erfarne kan udnytte unge og uerfarne
- Hvis forholdet startede før de blev autoritet/deltager og uden for foreningen, så
blander vi os som udgangspunkt ikke, men det skal ikke ske til vores
arrangementer
- Vi er generelt opmærksomme i bestyrelsen og tager det seriøst, hvis nogen
kommer med bekymringer
- Hvad er vores håndteringsproces, hvis det sker?
- Vi træder ind, hvis vi opdager, at der sker noget skummelt, og tager en
snak med arrangøren; vi advarer, hvis nødvendigt, og hvis der ikke sker
en ændring, må vi stoppe samarbejde, evt. ekskludere (i værste tilfælde
anmelde)
Punkt 4: Forum 2018!
Der bliver ikke snakket så meget under dette punkt, blot bemærket, at Forum sker, og at Noah
og Ann fra bestyrelsen tager med. Vi skal også huske at tage billeder og vise, at foreningen er til
stede til arrangementet.
Punkt 5: Generalforsamling i november
Vi diskuterede kort, om vi skulle rykke det næste bestyrelsesmøde (26. oktober) frem til starten
af måneden, men blev enige om, at beholde datoen, da det er tidsnok til at planlægge de sidste
dele af generalforsamlingen og sende information ud.
Punkt 6: Hvem skal gøre hvad til næste gang?
- Noah undersøger foreningsforsikringer mere dybdegående
- Ann og Martin holder hjemmesidearbejdsdag (søndag d. 26. august)
- Alle tænker over vedtægtsændringer og politikker, som de (hvis der er nogen) vil tage op
på Generalforsamlingen
Punkt 7: Evt.
Intet.

