Bestyrelsesmøde d. 10. november 2020 hos Tina.
Til stede Morten Søby, Tina Christensen, Dora Gocze, Kirstine Jensen
1: Start af mødet.
Dora
2: Valg af dirigent.
Dora.
3: Valg af referent.
Kirstine.
4: Valg til referent gennemgang.
Tina og Morten.
5: Godkendelse af dagsorden.
Godkendt.
6: Godkendelse af referat fra sidste møde.
Godkendt.
7: Update på medlemskaber og økonomi.
Et medlem har meldt sig ud siden sidst. Så nu er vi 56 medlemmer.
8: Ekstra ordinær generalforsamling.
Brainstorm:
Generelt er vi i en svær situation pga. Corona.
Vi skal have lavet en opstillings komite, som laves 2 mdr. før og som så skal godkendes 1 mdr. før.
Vi har en lang snak om, hvordan kan vi komme videre. Hvordan kan vi finde en mellem løsning.
Opstillings komite. Alle kan melde ind på alle poster indenfor en måned. Hvis der ikke er nogen der melder ind, så er vi
her stadig til at køre det videre. Vi skal gerne finde bestyrelsesmedlemmer fra hele landet. Og holde arrangementer i
hele landet.
Vi snakker om vi kan lave en komite, men med kortere tidslinje, så vi kan nå at holde gf i år.
Det er vigtigt, at vi får kontaktet de forskellige grupper.
Sted: Vejle bibliotek??? Evt. andet sted i Vejle Kommune.
Tidspunkt: Søndag d. 13. december???
Kan vi holde et inspirationsmøde inden generalforsamlingen på samme sted???
Vi skriver ud, at der er opstillet en komite, som finder dem der stiller op til ex ord gf.
Tina mener, at vi skal spille alle bolde op, ellers trækker hun sig. Og ellers vil hun gerne være med i en komite, som
finder dem, der vil stille op til ex ord gf.
Dora spørger om vi kan mødes igen i næste uge.
Hun vil gerne kontakte en jurist. Så vi kan få klarhed over vores vedtægter. Og finde ud af hvad der er der rigtigste at
gøre og så vi stadig kan indkalde til ex ord gf d. 13. december???
Spørgsmål til Jurist:
Skal vi opstille en komite for at finde officerer og bestyrelsesmedlemmer til ex ord gf?
Når man bliver valgt ind på ex ord gf, hvor lang tid er ens valgperiode så?
Hvis man overtager en anden post, hvor lang er ens valgperiode så? Indtil næste ord. gf. eller 2 år?
9: Opstillings komite
Blev snakket om i forbindelse med punkt 8.
10: Opgaver i bestyrelsen
Vi nåede ikke dette punkt.
11: Evt.
12: Adjourn

