
Møde hos Nanna, 13-03-2013 (Lone, John, Nanna, Kurt, Michael, Nicole) 

 
Ny formand for gruppen?! 
Drøftelse 
 
Konkret emne: 
Margrethe - interesseret men ikke muligt at træde fuldt ind den første tid (det 
første halve år). 
Har en pige i en af grupperne. 
 
Arbejdsopgaver som formand: 
Liste over arbejdsopgaver for formand:  
Nanna har et skriv som vi gennemgik – hun lægger det i dropbox 
Udviklingsplanen 
Holde styr på medlemmerne - er nu rykket over til kassereren som opgave (jf. 
DDS) 
 
Konkrete tiltag: 
Kontakt til forældregruppen (formand og ledere) 
Kontakt til studerende i Århus (Ledere) 
Aktivering af forældregruppen 
 
Årshjul 
Mødeaktivitet 
 
Forventninger til formanden (uformelt)? 
Formelle arrangementer sender det et godt signal at formanden er til stede 
(synlighed) (banko, skt. hans) (jubilæer, indvielser)  
 
Formandens rolle i forhold til de fysiske rammer? 
Tilladelse til at være der fra skov og naturstyrelsen 
Onsdagsholdet tager sig af vedligeholdet af hytten 
 
Michael Viby Rasmussen ny bestyrelsesformand. 
 
Forventningsafstemning: MVR kan  i perioder blive nødt til at drosle opgaven 
ned til at absolut minimum pga. arbejdssituation. Det var der forståelse for. 
 
Næste bestyrelsesmøde 
11/4-13 kl. 19.30 
Nanna taler med Inger om forplejning 



-14 foreløbig dagsorden (ca. 27/3-13) forslag til nye punkter 
-7 endelig dagsorden (4/4-13) 
 
 
To do: 
OK Regnskab+beretning fra generalforsamling mvr skriver ud skriver under 
afleverer til John Blegindvej 24a 
OK Indberetning  
OK Udsende mødenoter 
 
Emner til dagsorden: 
Faste punkter: 
Godkendelse af dagsorden 
Referat fra sidste møde 
Nyt fra grenene v/gruppelederen (for alle grene) 

1. Udviklingsplan - Nanna: Thomas lægger i dropbox (deadline: ?) 
2. Konstituering - ned på 6 medlemmer (Michael, John, Nanna, .... 
3. Udvalg    

1. skt. hans  
2. banko 
3. pr/information/hjemmeside 
4. rekruttering - ledere 

4. Nytårskur - alternativt arrangement - ideer + beslutning om at arrangementet skal 
fornys 

5. Ledersituationen - respons på opslaget/avisannoncen Nanna: Plakater op  - 500 
flyers - 4 annoncer i aviser (interne kandidater) 

6. Sommerlejr - Nanna (ansøgning, budget) 
7. Kursuspolitik 
8. Møder - eftermødet (orientering, drøftelse, beslutning - tid til punktet), årshjul 

Evt. 
 
Foreløbig dagsorden -14 dage - ultimo marts      
Endelig dagsorden -7 dage - ca. 4. april 
 


