Referat (Hastemøde)
Tirsdag d. 1. oktober 2019 kl.20:00-21:00
Afholdes på Discord
1.
2.
3.
4.

Valg af referent: Louise
Valg af ordstyrer: Sarah
Godkendelse af dagsorden: Godkendt
Misbrug af penge på Kitas konto
a. Paypal
i.
Nogen har fået adgang til vores Paypal-login og har købt diverse digitale
ydelser for vores penge over få dage. Der er oplyst om antallet af
overførsler, samlet sum, refunderingshistorik m.v.. Louise har kontaktet et
par af de firmaer, som har modtaget vores penge, men ikke meget kan
gøres fra deres side.
b. Jutlander Bank
i.
Banken er kontaktet om situationen, og vi har fået en fremgangsmåde for,
hvordan vi måske kan få vores penge refunderet af banken selv.
c. Nyt kort
i.
Nyt kort bestilt, og vi opretter en ny Paypal med kasserer-mailen.
5. Mobilepay - første abonnement-betaling d. 15. oktober.
a. Vi har vedtaget i bestyrelsen, at vi lukker vores Mobilepay-konto inden første
abonnement-betaling, da vi ikke ønsker at betale de ca. 700 kr. om året for blot at
have Mobilepay. (Louise overvejer at ringe til dem og råbe lidt ad dem i håb om
at kunne få refunderet de 1000 kr., som vi lige har betalt i oprettelse). Den
kommende bestyrelse må så beslutte, hvad de gør med Mobilepay op til næste
con.
6. Eventuelt
a. Sofie skal tjekke, om seneste tilbagebetaling er trillet ind, eller om det blokerede
kort også afviser tilbagebetalinger. Så enten mangler vi at få ca. 450 kr. eller ca.
250 kr. tilbage.
i.
Pengene er trillet ind på paypal kontoen, men kan (endnu) ikke ses på
bankkontoen. Kortet blev spærret samme dag, som pengene blev
tilbagebetalt, så de næste par dage holder Sofie øje med, om pengene
bliver overført til bankkontoen, om de skal overføres manuelt fra Paypal,
eller om de er gået tabt.
b. Vi kontakter Paypal og håber på tilbagebetaling, og hvis ikke dette lykkes, kan vi
kontakte banken og muligvis få hjælp derigennem.
c. Når pengesikkerheden og evt. refunderingerne er på plads, kontakter vi politiet
og forhører om vores muligheder for anmeldelse.
d. Når vi har forsøgt at få vores penge tilbage, sletter vi vores gamle Paypal og
opretter en ny med vores nye kort.

e. Sofie sørger for at flytte økonomisk-sensitive informationer til andet sted end
Drive, som muligvis er årsagen til, at vores Paypal-login er blevet opsnappet.
Fremover skal vi kontakte Sofie, hvis vi skal have adgang til informationerne.

