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Referat fra bestyrelsesmøde 01.06.21. 
Vært: Bente, BB Studie 
Tilstede: Bente, Tine, Mie, Claus, Mikkel og Lars. Gæst: Lene Messell 
 
 
Bordet rundt og spisning 
Lene Messell har ytret ønske om at tage del i foreningens arbejde og til trods for at hun ikke er valgt formelt 
ind i bestyrelsen, så bidrager hun fremover til og i bestyrelsens arbejde. 
 
Godkendelse af referat fra seneste møde d. 18/5-2021 

• Bente har talt med Katrine vedr. hjælp og support frem til næste GF. Katrine vil gerne hjælpe med at 
træne Bente i at overtage opgaven som webmaster. Mie har erfaringer med WordPress og vil gerne 
være back-up til Bente hvis der er behov for det. 

• Der er to klip (= 2 timer) tilbage på klippekortet hos ProCore. 
• Der skal laves en procedure for håndtering af nye medlemmer inkl. her-og-nu bekræftelse og der 

skal laves et udkast til et velkomstbrev til nye medlemmer (Aktion: Lars). 
 
Tal/regnskab/økonomi 

• Gennemgang af budget. Fremover vil vi gerne kunne se status på udgifter/cash flow på hvert møde 
(Aktion: Mikkel). 

 
Arrangement d. 17/6 

• Vi gennemfører arrangementet som en kombination af et fagligt input (Lars´ oplæg om balancen ml. 
den professionelle rolle og det personlige lederskab) og et netværksarrangement med fokus på at 
genoptage socialiseringsaktiviteterne efter Coronaperioden (Aktion: Lars). Invitation udsendes 
onsdag d. 2. juni. Sammen med invitation informeres også om ”Nyt fra bestyrelsen”. Efterårets 
datoer meldes ud umiddelbart efter d. 19/8 hvor vi har næste bestyrelsesmøde. Dog informere vi 
om næste arrangement d. 26/8 hvis Stantræk kan – afventer info fra Tine. 

 
Arrangementer 2. halvår 2021 

• Datoer planlægges på mødet d. 19/8. 
• Forslag til årshjul udarbejdes som oplæg til videre bearbejdning (Aktion: Mie). 

 
Opfølgning fra sidst 

• Medlemsundersøgelse. For at afdække medlemmernes ønsker og behov gennemføres der en online 
medlemsundersøgelse. Lars laver oplæg til spørgeskema og Mikkel har erfaring med at lave det 
online. 

 
Næste møde 

• 19. august hos Mikkel 


