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1 Deltagere
• Casper S. Jensen (Formand)
• Kaspar Sundmark (Kassere)
• Rune V. Borrits (Næstformand)
• Kenny Hansen (Bestyrelsesmedlem) (Ikke hele mødet)

2 Gennemgang af halvårsrapporter
De indsendte halvårsrapporter blev gennemgået. På grund af en fejl i de udmeldte
deadlines var der ikke blevet indsendt en rapport fra konkurrence rådet, i stedet blev en
mundtlig rapport overlagt af Rune som rådets kontaktperson.
Halvårsrapporterne blevet godkent for alle rådene uden bemærkningner.

3 Forslag om agtindsigt for tidligere formænd
Der er indkommet et forslag til bestyrelsen om at indføre agt-indsigt for tidligere bestyrelsesformænd. Denne agt-indsigt skulle give samme adgang til informationer for
tidligere som nuværende formænd.
Bestyrelsen har valgt ikke at imødekomme forslaget. Det sagt, er det op til den siddende bestyrelse om de vil vidergive information om foreningens aktiviteter til tredjepart,
så længe det ikke bryder deres pligt om beskyttelse af personoplysninger.

4 Opdatering af ansøgning som offentlig forening
Der er blevet lavet en opdateret ansøgning om officiel kommunal forening. Der ventes
dog med at sende ansøgningen ind til kommunen til efter generalforsamlingen.

5 Forberedelse til generalforsamling
Fremtidsplaner, bestyrelsensberetning og regnskabet er blevet gennemgået så det er
klar til generalforsamlingen. Der er ydermere blevet identificeret et par ændringer til
vedtægterne der gøres klar inden dagsordenen skal udsendes.

6 Budget
Der er blevet vedtaget et budget for de enkelte råd. Budgettet er som følgende. Ydermere
regner vi med at få 12.000,- i kontingent indtægter og 3.000,- i sliksalg.
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7 Opdatering af databehandlingspolitik
Bestyrelsens pulje
PR-rådet
Teknik-rådet
Konkurrence-rådet
Chibiplanlægningsrådet
Planlægningsrådet

1.980,700,400,1.000,1.500,3.000,-

7 Opdatering af databehandlingspolitik
En opdateret databehandlingspolitik er blevet fremvist til bestyrelsen og godkendt. Den
vil blive sat i kraft snarest muligt.
Ændringerne i politikken indbefatter en lettere omskrivning for at gøre den mere gennemskuelig. Der er også blevet udspecificeret at personer der har adgang til personlige
oplsyninger er foreningens bestyrelse samt personer der er udpeget af administrative
grunde.
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