
Konstituerende	  bestyrelsesmøde	  15.	  Marts	  	  -‐	  NKK	  
	  
Til	  stede:	  Tim,	  Rasmus,	  Ditte,	  Laura,	  Mette,	  Frederik,	  Jonas,	  Marie,	  Louise	  
(referent)	  
	  
Dato	  for	  næste	  bestyrelsesmøde:	  13.	  April	  	  hos	  Tim,	  kl.	  18.30	  	  
	  
Fastsættelse	  af	  bestyrelsesposter:	  	  
	  
Rasmus	  præsenterer	  formandsposten.	  	  
	  
Valg	  af	  formand:	  Tim	  Dencker	  -‐	  vedtaget	  
	  
Præsentation	  af	  kasserer	  posten:	  Faste	  punkter	  -‐	  udbetaling	  af	  løn	  til	  sekretæren	  
(indebretning	  til	  skat)	  –	  adgang	  til	  disse	  systemer	  ,	  økonomistyring	  –	  økonomisk	  
overblik,	  gennemgang	  af	  regnskab	  i	  slutningen	  af	  året	  

o Ny	  opgave:	  opsætning	  af	  regnskabet,	  overførsel	  til	  klub-‐modul	  	  
o Budget	  bør	  gøres	  klar	  minimum	  to	  uger	  før	  generalforsamlingen	  i	  

fremtiden	  	  
o Kontakt	  Anna:	  skriv	  posterne	  ned	  	   	  

	  
Valg	  af	  kasserer:	  Laura	  -‐	  vedtaget	  
	  
Facilitetsansvarlig:	  Jonas	  –	  vedtaget	  
	  
Kursusansvarlig:	  Frederik	  -‐	  vedtaget	  
	  
Sikkerhedsansvarlig	  og	  kasserer	  suppleant:	  Marie	  –	  vedtaget	  
	  
Webansvarlig:	  Mette	  -‐	  vedtaget	  
	  
Ansvarlig	  for	  frivillighed	  –	  Det	  diskuteres,	  om	  det	  stadig	  skal	  være	  en	  post	  eller	  
om	  vi	  skal	  have	  et	  nyt	  udvalg	  

• Hvordan	  skaber	  vi	  mening	  –	  sådan	  at	  folk	  har	  lyst	  til	  at	  være	  frivillige	  
• Forslag:	  Nedlægge	  frivillighedsudvalget,	  men	  lave	  nyt	  udvalg	  til	  at	  arbejde	  

på	  tværs	  –	  evt	  kommunikationsudvalg.	  Værdierne	  af	  klubben	  bør	  blive	  i	  
bestyrelsen	  samt	  som	  en	  del	  af	  alle	  frivillige	  	  

	  
Diverse	  
Bestyrelsesweekend	  

• Rasmus	  planlægger,	  laver	  doodle	  
	  
Forslag	  til	  næste	  bestyrelsesmøde	  

• Opbygning	  af	  regnskab	  –	  nye	  poster	  	  
• Evt.	  suppleant	  til	  kassereren	  	  
• Navngiv	  nyt	  udvalg	  til	  bla.	  kommunikation	  og	  frivillighed	  slået	  sammen	  
• Beslutning	  om	  gruppestørrelse	  


