
 
 
 

Bestyrelsesmøde mandag d. 18. maj 2020 kl. 18. hos Bente Binderup, Arresøvej 48 
 
Tilstede: Lars E., Jakob L., Bente B., Tine W., Heini M., Kathrine W., Line Ø.T. 
Afbud: Hanna H. 
 
Dagsorden 

1. Godkendelse af ref. fra sidste møde 
 Ref. godkendt 

 
2. Bordet rundt  

 Generel information om de enkelte aktiviteter som hver især har brugt tid på 
 

3. Vækst- og Vidensdag 2020 
 Der er afholdt møde i udvalget for V&V dagen, særskilt ref. fra dette vedlagt.  
 Der er planlagt særskilt arrangement for skolerne og det er forventet at disse 

afholder udgifterne relateret til deres formiddagsaktiviteter. 
 EL booker Jesper Bo Jensen til d. 10.9.2020.  

EL kan afregne halvdelen af planlagte budget, inkl. honorar til JBJ. 
 

4. Hjemmeside / kommunikation – status 
 Det skrider planmæssigt frem. Hjemmesiden bliver intuitiv i brug og det bliver 

muligt på en enkel måde at ændre i både tekst og menu 
 Vi vil gerne præsentere medlemsvirksomhederne – hvordan det skal se ud, drøfter 

vi når længere fremme i processen 
 

5. Bestyrelsens aktiviteter – hvordan får vi sparket foreningen ud af Corona-krisens 
dødvande? 

 Ideer til arrangement. Vi ønsker at skabe et arrangement inden sommerferien som 
alle kan gå bruge ferien på at reflektere. Torsdag d. 18. juni hos Børge Møller 
Grafisk, alternativt hos BB Studio. 7.30-9.00 – når aftalen er på plads, skal der 
sendes invitationer ud og boostes på Facebook. Vi opfordrer til at alle inviterer en 
gæst med.  
 

6. Arrangementer kort og lang sigt 
 Næste BM vil vi fokusere på arrangementer. Hvilken form ønsker vi på vores 

arrangementer - hvor ofte skal vi afholde dem og skal det veksle mellem  
morgenmøder og større møder. Vi opfordrer og faciliterer til networking hver gang.  
 

7. Eventuelt 
Næste møde er mandag d. 8.6.2020 kl. 18 hos Heini (Børge Møller Grafisk) 
Trafikken og infrastruktur skal drøftes på næste møde 
 

REF/Line Ø. T. 


