Referat
Søndag d. 24. Maj 2020 kl. 20-21
Afholdt på Discord
Fremmødte:
Næstformand: Jesper Pedersen
Kasserer: Chriss Mortensen
Bestyrelsesmedlem: Kristian Hastrup
Suppleant: Søren Høeg Pedersen
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Valg af referent: Chriss
Valg af ordstyrer: Jesper
Godkendelse af dagsorden: Godkendt
Børneattester:
● Der er blevet indhentet og modtaget børneattester på alle i bestyrelsen.
Opsamling af forrige møde
● Wordpress hjemmeside
○ Teknikrådet har lavet et udkast til en ny hjemmeside i Wordpress vi har kigget
på. Den er i vores mening simpel af udseende men det er fordi der mangler et
tema.
○ Der er en admin bruger stillet til rådighed som Jesper vil prøve at kigge på
ved lejlighed.
○ Der var snak om at købe et tema til hjemmesiden til ca. 200kr. Dette er ikke
noget vi endnu har taget stilling til i bestyrelsen.
● Status på PR rådet
○ Der er blevet lavet nogle Facebook opslag der er gået rimelig godt. På sigt vil
PR rådet gerne lave ca. 1 opslag om ugen.
○ Der er lagt flere opslag op på Facebook siden end der blev lavet hele sidste
år. Det er positivt at vi er blevet mere aktive og der er flere reaktioner fra
vores følgere.
● Opstart af chibi pr. 1/9?
○ Vi kigger på muligheden for at åbne op for vores arrangementer igen.
○ Pt. er forsamlingsforbuddet stadig gældende indtil d. 8 juni og derfor afventer
vi de opdaterede retningslinier.
○ Vi følger selvfølgelig regeringens og kommunens anbefalinger.
● Kita Con 2020/2021
○ Planlægningen af 2021 er påbegyndt og vi genbruger så meget information
og forberedelse som vi havde lavet op Con 2020 som muligt.
● Skal planrådet være uafhængig ala chibirådet
○ Fordelen er at beslutninger i planrådet kan laves uafhængig af bestyrelsen.
Eneste undtagelse vil være at økonomien stadig skal igennem bestyrelsen og
generalforsamlingen.
○ Planrådet har allerede arbejdet hen imod at arbejde mere selvstændigt og
overgangen vil derfor næsten ikke være til at mærke for hverken planråds
eller bestyrelsesmedlemmer.
Tilbud på ny hjemmeside
● En person fra Koyos omgangskreds er kommet med et tilbud om at lave en
hjemmeside til os ved hjælp af Wordpress.
● Vedkommende ønsker 500kr. i honorar for arbejdet. Dertil kommer prisen for det
ønskede tema. Dette indebærer hjælp til opsætningen af hjemmesiden, introduktion
til systemet for en person i bestyrelsen så vedkommende er komfortabel med
hjemmesiden og CMS’et. Support til hjemmesiden kan vi også få på et senere
tidspunkt hvis det ønskes mod en fair pris til opgaven.

●

Alle tilstedeværende er enige om at det her er et godt tilbud og vi skal have kigget på
nogle temaer før vi kan tage en endelig beslutning.

Gennemgang af retningslinjer
● Dette udskydes til næste møde da vi mangler en ekstra for at være nok til stemme
om punkterne.
Eventuelt
●

