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Post Mandat/Makkerskab Tilstede 
Forperson Martin Boserup √ 
Kasserer Magnus Haslebo √ 
Bestyrelse Ida Blinkenberg Lidell Syg 
Bestyrelse Ulla Manel Berghagen √ 
Bestyrelse Rikke Schlosser √ 

 

 
1. Sekretær Rikke og mødeleder Martin 

 
2. Kort gennemgang og underskrivelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 

a. Ikke gennemført, da vi ikke var fuldtallige 
 

3. Kort gennemgang, evt. rettelser og derefter godkendelse af dagsordenen. 
a. Vi tager det løbende under mødet 

 
4. Ekstraordinær generalforsamling d. 27. September kl. 19:30 i Åbenrå 

a. Digital afstemning eller? 
i. Vi har ikke mulighed for det 

b. Dagsorden, dirigent og sted er på plads 
c. Martin står for at lave stemmesedler 
d. Martin sender mail med kandidater til bestyrelsen ud til 

medlemmerne efter deadline for opstilling som er i morgen, onsdag 
d. 20. september kl. 12. 

 
5. Carolina’s workshop torsdag d. 21. september (v. Ida) 

a. Ida bliver den eneste der deltager. Rikke vil dog også være til stede 
i Åbenrå og modtage stillere 

b. Vi er blevet enige om at vi trækker os fra mødet, så snart Carolinas 
oplæg er færdigt 

 
6. Gennemgang af to do listen – opgaveoverblik og fordeling: 

Hvad?	 Hvem?	
Portrætvalg	af	kandidater	til	valgplakater	 Martin	har	videresendt	linket	til	

Kandidatledelsen,	og	Magnus	spørger	
dem	nu	om	de	har	modtaget	den	

Tænke	i	navne/personer	til	studentermedhjælper-
stillingen	

Alle.	Skal	afklares	med	den	nye	
bestyrelse		

Hvem	af	os	sidder	hvornår	i	Åbenrå	i	denne	uge	-	et	
overblik	

√	

Påbegynde	en	indstilling	til	den	kommende	
bestyrelse	vedr.	stillingen	til	en	
studentermedhjælper		

Ledelsesteamet	

Beskrivelse	af	Gruppeforperson:	vi	skal	have	ændret	
i	dokumentet	at	vedkommende	ikke	har	det	
organisatoriske	ansvar.	

Ulla	

Indkalde	til	samarbejdsmøder	med	det	nye	
ledelsesteam,	fælles	Kamp.	og	rep.	fra	BS	

Magnus	og	Rikke	er	repræsentanter	og	
koordinerer	lige	ift.	indkaldelse	
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Besvare	Nis'	og	økonomiudvalgets	mail	vedr	
studentermedhjælper,	opgavebeskrivelse,	
ansættelsesforhold	etc		

Ledelsesteamet,	og	BS	repræsentanter.	
	

*"Ekspedere"	Kulturnatten	videre	 Ledelsesteamet	skal	videreformidle	det	
til	kandidaterne	
BS	tjekker	op	på	budget	-	3000	kr	

Mobilepay	skal	gøres	klar	 Status	er	at	den	pt.	ligger	hos	Danske	
Bank	

Vende	præ-fest	og	valgfest	og	finde	ansvarlige	for	
festerne	
• Præ-valgfest	d.	17.	november:	Den	står	

bestyrelsen	for	
• Idé:	der	vil	være	2	drinks	der	hedder	

skindet	før	bjørnen	er	skudt,	og	10	fugle	på	
taget.	Der	skal	være	velkomstdrinks	og	
ellers	øl.	+	evt.	medier	

• Praktik:	Varme	og	toiletter	
• Toke	og	Oliver	kunne	evt.	være	inde	over	
• Vi	skal	finde	frivillige	

• Valgfesten	d.	21.	november:	Ulla	tilbyder	at	være	
bindeledet	til	tovholderne,	som	skal	samle	
holdet	der	skal	stå	for	den,	da	bestyrelsen	
ikke	selv	kan	være	til	stede	på	aftenen	

	

• Da	begge	fester	foregår	det	samme	
sted,	
vil	der	være	en	del	overlap	

• Ulla	hiver	fat	i	folk	og	Niko	skal	
kontaktes,	da	han	ved	hvad	der	
er	af	praktik	omkring	lokalerne	

	
	

Betaling	af	aviser	 Betales	af	Magnus	senest	d.	20.	
september	

Flytte	valgaviser	ned	i	krybekælderen	 √	
Lave	referat	af	udvælgelse	af	ledelsesteam		 Magnus	
Opdaterer	alle	BS	referater	og	dokumenter	på	
AlleOs/Dialog.	

Martin	
	

Lave	nyt	møde	med	Flemming	Dubgaard	 Rikke	
Husk	at	den	nye	bestyrelse	skal	tage	stilling	til	om	
kandidaterne	skal	anføres	eller	ej	med	bopæl	på	
valgsedlen	

Den	nye	bestyrelsen	

d.	29.	september	vil	Esben	gerne	servere	til	
champagne	hernede	i	Åbenrå	-	det	skal	vi	lige	have	
koordineret	

Martin	hører	med	Esben	

Vi	skal	have	samlet	bydelsbestyrelserne	ift.	valg	af	
repræsentanter	i	lokaludvalgene	-	i	de	bydele	der	
ikke	ønsker	at	løfte	den,	tager	bestyrelsen	over.	

Bydelsteamet	

Påbegynde	evalueringsproces	 Ida	
Undersøge	mulighed	for	brug	af	lokale	i	Åbenrå	 Rikke	
Huske	at	have	det	sjovt	 Alle	J		

 
7. Eventuelt 

Intet 
Godkendelse af referat 
Godkendt (underskrives af de deltagende bestyrelsesmedlemmer): 
 
 
Læst (underskrives af de ej deltagende bestyrelsesmedlemmer) 


