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Referat
Afholdt torsdag d. 23.juli 2020 kl 19.30
Afholdt på Discord

Fremmødte:
Formand: Mike vægter
Næstformand: Jesper Pedersen
Kasserer: Chriss Mortensen
Bestyrelsesmedlem: Kristian Hastrup
Bestyrelsesmedlem: Kim Holm
Suppleant: Søren Høeg Pedersen
Valg af referent: Jesper
Valg af ordstyrer: Krizz
Godkendelse af dagsorden: Godkendt
Information fra kassereren:
● Der er udbetalt aktivitetstilskud i alt ca. 1000 kr.
○ Aktivitetstilskuddet for 2020 tager udgangspunkt i 2019’s medlemstal.
● Der stadig positive tal på kitas konto.
● Chibirådet har fået tildelt midler til deres genopstart.
● Chriss fratræder som kasserer ved udgangen af Juli når overdragelsen til den nye
kasserer er færdig.
○ Ifølge vores vedtægter indtræder Søren i den almene bestyrelse som
bestyrelsesmedlem og Kim har valgt at overtage rollen som kasserer.
Opsamling af forrige møde:
● Wordpress hjemmeside/ teknik rådet og Koyo?
○ Kim snakker nærmere med Denni fra Koyo om der bliver tid til at lave
hjemmeside for os.
● Status på PR rådet hvad er nyt der?
○ Der arbejdes fortsat på løbende opslag.
● Opstart af chibi
○ Opstart arrangementet afholdes den 22 august.
● Kita Con 2020/2021
○ Der ventes på dato udmelding fra Aalborg pride.
○ Jesper prøver at tage kontakt til Aalborg pride’s formand.
● Gennemgang af retningslinjer
○ Retningslinjerne er gennemgået.
● Status med mødeform og arbejdsdage
○ Doodle’s skal ligges op senest den første i hver måned.
● Mere samarbejde med koyo mulighed?

○

●

Der er blevet snakket om at lave mere sparring med koyo på områder såsom
pr.
Slik og andet tilbage fra sidste con?
○ De genstande der er tilbage fra con 2019 bliver medtaget til næste møde der
afholdes fysisk.

Problem med med at kunne tage stilling til vigtige beslutninger:
● Fremover er vi enige om at vi godt kan tage beslutninger via facebook så vi ikke
behøver at holde et møde for en specifik beslutning. Bliver der stemt om noget eller
taget en beslutning skal det skrives ind i referatet på det næste bestyrelsesmøde.
● Når en mødedato er valgt lægges der et facebook event op så datoen og tidspunktet
gemmes.
● der er fremsat et ønske om at folk bliver tagget i opslag samt et ønske om at folk
bekræfter at de har set posts i bestyrelses gruppen på fb.
Eventuelt
● Der er opsat en mail rotation. Jesper checker mails om mandagen samt foretager
sortering af post fra tidligere uge, Mike checker om onsdagen og Krizz checker om
fredagen.
● Kim får en masse info i løbet af weekenden fra Koyo, disse info bliver diskuteret efter
weekenden.

