
Dagsorden 
Til stede: Mads, Noah, Emilie, Martin, Ann 
 
Dagsorden 
Hvad er der sket siden sidst? 

● Mads 
○  

● Emilie 
○  

● Noah 
○  

● Ann 
○  

● Terp 
○  

Opdatering af arrangementer 
● Nye initiativer? 

Persondata/register/IT v. Ann 
Alkoholpolitik (afgørende beslutning på baggrund af Noahs nye viden) 
Arrangementguide v. Ann 
Hjemmeside launche!  
Er vi en folkeoplysende forening? 
Deadlines og arbejdsbyrde v. Ann 
Hvem skal gøre hvad til næste gang? 
Evt. 
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Referat 
 
Punkt 1: Hvad er der sket siden sidst? 
Vi har fået lavet en masse administrativt arbejde (bankkontoen er oppe at køre, 
hjemmesidebrødtekst er skrevet, der er ryddet op i vores Drev, vores opgaver, referater og 
mails, vi har lavet privatlivspolitik med hvad dertil hører), og vi har påbegyndt arbejde på en 
guide til arrangører i foreningen. 
 
Punkt 2: Opdatering af arrangementer 
Intet nyt. 
 



Punkt 3: Persondata/register/IT 
Vi diskuterede vores procedure for IT-sikkerhed og opbevaring af persondata. Da vi dog ikke 
opbevare noget persondata digitalt, lavede vi ikke om på noget. Mads nævnte Winkas som en 
mulighed, når/hvis vi vil have en digital løsning igen. Vi besluttede en procedure for, hvordan vi 
holder styr på mails og sørger for, at alt bliver læst og besvaret - det står Noah for. Vi besluttede 
også fortsat at benytte GoogleDrive til opbevaring af ikke-persondata, og at vi ville undersøge at 
implementere Googles to-trins bekræftelseslogin. 
 
 
Punkt 4: Alkoholpolitik (afgørende beslutning på baggrund af Noahs nye viden) 
Vi snakkede lidt igen, men blev denne gang enige om, at den viden, som vi leder efter, faktisk 
måske slet ikke eksisterer. Vi besluttede derfor at køre med den politik, der står i brødteksten til 
hjemmesiden (dvs.: meld alkoholpolitik ud for arrangementet, følg dansk lovgivning, server ikke 
til unge under 18, medmindre vi er 100% sikre på, at det er en lukket fest). 
 
Punkt 5: Arrangementguide v. Ann 
Vi gennemgik det udkast, Ann havde skrevet, og diskuterede og tog nogle beslutninger om 
nogle formuleringsting. 
 
Punkt 6: Hjemmesidelaunche! 
Vi skulle have åbnet hjemmesiden, men den var ikke klar. Vi diskuterede også kort om, hvorvidt 
vi skulle have en underside, der beskrev hvad rollespil er (for nye) og blev enige om, at det var 
en god idé. 
 
Punkt 7: Folkeoplysende forening 
En intern diskussion om intentioner og visioner i bestyrelsen. Der blev delt nogle synspunkter, 
men ikke noget, som ændrede bestyrelsen overordnet. 
Punkt 8: Deadlines og arbejdsbyrde 
Vi havde en god snak internt i bestyrelsen om overholdelse af deadlines og arbejdsbyrde i det 
hele taget. 
 
Punkt 9: Hvem skal gøre hvad til næste gang? 

- Emilie og Ann scanner underskrifterne, Mads og Noah tager den derfra 
- Emilie snakker med Marc 
- Noah læser mails og uddelegere 
- Noah svarer Scenekunsthuset 
- Noah taler med Berner om lukkede arrangementer 
- Terp og Emilie billedredigeringsdate 
- Hjemmesidemassakren - Den Dag Terp og Nogle Andre (Ann, Emilie, Noah?) Satte Sig 

Ned Og Huggede Hjemmesiden I Stykker 
- Emilie koordinerer betaling med Ben, Mads tager sig af regnskab. 
- Emilie, Ann og Ben sætter sig ned og snakker mail/domæne/hosting 
- Ann skriver Guide og Tryghedspolitikeksempler færdig 



Evt. 
- Kontaktperson til Marc - Emilie 
- Udgifter til hjemmeside (500 kr.) - Emilie og Ann 
- Forsikringer ved skader under arrangementer? - Mini-møde inden august 
- Komplicerede autoritets/mindreårige forhold - Mini-møde inden august 
- Bestyrelsesweekend (3.-5. august) - ikke bestyrelse, men venne/hygge weekend i 

stedet? 


