
Referat af bestyrelsesmødet den 2. juni 2015 (hos Inger) 

Til stede: Anette, Bente, Christina, Inger, Marianne og Saida  

Fraværende (med afbud): Elisabeth Olsson  

 

Ad 1  Valg af dirigent og referent 

 Anette blev ordstyrer, Inger referent 

 

Ad 2 Evt hængepartier fra GF, nye vedtægter skal underskrives 

 Referatet fra mødet 7/4 er nu godkendt og kan altså lægges på hjemmesiden. 

 Vedtægterne er underskrevet. 

 

Ad 3  Evaluering af besøget både til os selv og til CISU. Har vi fået flere medlemmer? Skal 

vi lægge flere billeder fra besøget på hjemmesiden? Var det umagen værd? 

 Institutionsmedlemskab, kan vi starte nu, og hvordan skal medlemsbeviset se ud? 

 Det korte af det lange: Christina arbejder på af rapporteringen til CISU. Når hun er 

færdig, sender hun det til os andre, og vi supplerer så hvor vi synes det behøves. 

Christina kontakter CISU og beder om en forlænget frist for afrapporteringen. En 

fyldigere rapport/evaluering  til os selv og medlemmerne, må komme senere. (Vi var 

enige om at arrangementet var vellykket fra først til sidst, for alle involverede!) 

 Inger kontakter Line Haukrogh fra Hvidovre Gymnasium for at høre hvad de har gjort 

ud af efterbearbejdelsen af besøget (billeder og omtale på skolens hjemmeside? omtale 

i Hvidovre Avis? andet?) 

 Inger kontakter rektor Kirsten for at høre om 1500 kr ville være passende for dem for et 

institutionsmedlemsskab og om skolen har behov for nogen bestemt form for 

dokumentation til regnskabet (Er et takkebrev nok? Skal der stå noget særligt på 

takkebrevet?) 

 

Ad 4  Indsamlingsmål 

 Vi vedtog at  sætte 101.000 som mål (det er det beløb vi har budgetteret med!) 

 

Ad 5. Aftale nye mødedatoer 

 Vi vedtog at holde bestyrelsesmøder samme datoer som planlægningsmøderne. 

Bestyrelsesmøde 19.00-19.30, derefter planlægning af støttefesten. Mød præcist! Vi har 

bare en halv time til bestyrelsesmødet! Foreløbige datoer torsdag 25/6  eller 26/6 (hos 

Saida), tirsdag 11/8 (hos Inger) 25/8 (sted meddeles senere) og 8/9  (sted meddeles 

senere) 

 

Ad 6 Evt 

 Intet  


