
Bestyrelsesmøde d. 9. april 2022

Dagsorden

Lørdag i Grys kolo - wuhu! :D

Kl. 10.00 - Mødestart - Hello round God og lang hej-runde, alle har det godt.

Valg af referent og ordstyrer Referent: Gry - Ordstyrer: Tappe

11.00 - 11.30 - Nyt fra udvalgene?
- Gejst
- Elevstævne
- SHout
- Kor
- Rejse
- Web
- Bestyrelse

- Gejst - forberedelsesdag 8. maj på
Frederiksbjerg.
pt 68 tilmeldte til Gejst, hvordan laver vi
mere reklame for det, evt. på
elevstævne.

- Elevstævne: det er lige om lidt. vi
mangler pt. at sælge 48 billetter, vi er lidt
udfordret med kapsejlads. Vi skal lave
lidt mere larm for det. Vi skal ramme
uden om kapsejlads. Måske skal vi have
en snak med skolen om opgaver og hvor
ansvaret ligger.

- SHout: Fodboldturnering med SHI?
Dorthea kontakter SHI - De står for alt
det praktiske, vi står for faciliteret sjov og
kommunikation. Tappe er blevet
kontaktet af Rasmus og Kristian ift. en
ølsmagningsshout - Det vil vi skide
gerne. Ift budget: skal vi overveje at se
på budget for Shout, nu hvor der er
kommet mere gang i det. Tappe tager
kontakt Smus og Kristian.

- Kor: Dorthea har lavet et kor-udvalg
bestående af Julie Weber, Jeppe
Severinsen. Det kommer til at foregå i
sognehuset i Møllevangskirken. Så
mange som muligt fra SHE skal gerne
komme d. 20. april. Vi skal lave noget
mere larm for det inden.

- Rejse: Palæstina eller noget helt andet,
måske vi skal snakke med Jan om at
tænke anderledes, evt. en tur til Kenya.
Vi vil forsøge at sætte et møde op med
Jan efter elevstævne, . Skirejsen skal
helst sættes i salg efter Gejst.
Skiferien-planlægningen skal begynde
på mødet efter elevstævne.

https://www.facebook.com/events/832333340882384


- Web: Gertrud( evt. +1)  skal have en
introduktion til wordpress.

- Bestyrelsen: Tappe fortalte om
elevforeningens arbejde, snak om
ansættelse af ny køkkenleder, plus div.
blandede bolcher.

11.30-12.00 - Nye SHE-medlemmer om en
måned - What’s the plan?

De nye medlemmer i bestyrelsen skal have
mulighed for at være med til Gejst og det
første møde efter elevstævne. De skal
komme hen ad eftermiddagen og være med
til hygge om aftenen, et meget kort punkt på
mødet om hvad elevbestyrelsen er og laver.
Vi skal have lavet et opslag omkring
opstilling i bestyrelsen og
generalforsamling.

Frokost 12.00-12.45 Det var lækkert - mumsfilibabaaddis ababa

12.45-13.00 - Elevstævne: Hvad er status? Det kører, men vi skal arrangere et møde
med skolen hurtigst muligt. VI skal have
kigget på workshops, der er taget kontakt til
forskellige personer.

13.00-13.30 - Årshjul - go or no go? Go -Årshjul
kommunikationsmedarbejderen laver en fed
grafik

13.30-14.30 - Udvalgstid Gejst udvalget er enormt meget sejere end
Elevsvans udvalget :D

Evt.
- Værelsesfordeling på elevstævne
- Morgensamling?

- Vi vil gerne have
silkekor-repræsentant og
SHI med

Morgensamling: Gry har skrevet til Claus og
Jan for en dato

14.30-15.00 - Fælles afrunding

Havespil

Aftensmad

Ølbowling og chill

https://docs.google.com/document/d/1o7ZdAHmHCsKLak8qSArRDnMaQp5qAxaOi5J2WmQCehA/edit

