Bestyrelsesmøde 15 juni 2017
Tilstede: Henrik, Kasper, Kenneth, Helene, Holger og Sara
Referent: Sara
1. Godkendelse af referat fra sidste møde
- godkendt
2. Opfølgning af opgaver fra sidste møde
• Medlemslister (Holger)
- Medlemslisterne er redigeret og lagt op på DropBox
• Dokument Arkiv (Holger)
- DropBoxen er oprettet og fungerer efter hensigten indtil videre. Der skal være en standard for oploadede
dokumenter så de er nemme at finde frem. ex: År, måned, dato _ ”titel”
• Rengøring af Dojo (Alle)
- seddel er hængt op i dojo’en og der følges op løbende på de sociale medier. Vi retter grillen til
pizzaudlevering i stedet for.
• Booking (Kenneth)
- Der oprettes en ny mail til booking, således henvendelser ang. Booking går til den rette person.
(Nuværende Kenneth)
- Booking af lokaler i de rette tidspunkter er iorden.
• Indkøbslister (Alle)
- Er sat i bero.
• Godkendelse Danske Bank (Kasper)
- ID er udleveret til Kasper som han kan sende ind til banken. Derefter skulle der være mulighed for at få
PBS.
• Formular Startpakke (Kasper)
- Sat i bero indtil PBS er oprettet, sættes som punkt til næste møde.
• Vedtægter (Holger)
- De godkendte rettelser tilføjes over sommerferien og tages med til den ekstraordinære generalforsamling
(dato fastsættes til næste bestyrelsesmøde).
• Hjemmesiden (Kasper/Alle)
- Der skal sættes en dag af hvor vi sammen gennemser og opdaterer hjemmesiden.
- Der skal laves videoer til jiu jitsu, og gerne også systema, som kan lægges op.
3. PBS oprettelse.
- Kasper opretter os under mødet. Tirsdag bliver ansøgningen skrevet under af bestyrelsesmedlemmerne.
4. Respons tider.
- Der kan ikke kræves at alle svarer samme dag. Der må gerne og der kan forventes være en umiddelbar
svartid på et par dage.
5. Evt.
- Der oprettes også en mail til den samlede bestyrelse.
6. Næste møde
- 04.09.17 kl 19 hos Henrik, Ejbyvej 7

