Referat fra bestyrelsesmøde i Kreds Fyn den 5. november 2019
Til stede:
Sofie
Silja
Jakob
Janne
Sofie
Bodil

Ejlskov Hugger
Smith
Risbro
Høgshøj
Dambæk
Reimers

Dagsorden
1. Godkendelse af dagsorden
2. Siden sidst
3. Det gode bestyrelsesarbejde – hvordan styrker vi engagementet
(debatpunkt)
4. Kommende arrangementer inklusive de udefrakommende input
5. Kæpføl og kæphest – tidsplan
6. Evt. m/næste møde – julemøde?
Ad 1)
Dagsorden godkendt.
Ad 2)
Der har været ”Husk-min-stemme”-møde for medlemmerne, hvor Peter
Mathiasen fortalte meget levende om sit projekt Husk Min Stemme.
Der er medlemsmøde igen den 12. november, hvor formand og
næstformand for DJ mødes med medlemmerne på Olivia Brasserie. Der
er stadig god plads. Tilmelding til sil@fyens.dk
Bestyrelsesmedlem Janne Høgshøj er med i uddannelses- og
kompetenceudvalget i DJ, hvor fremtiden for elever, praktikpladser
og efteruddannelse bliver debatteret. Input til arbejdet til Janne
Høgshøj - janne.hogshoj@gmail.com
Jakob Risbro fortalte, at arbejdet i Cavlingkomiteen nu går i
gang. Sidste frist for indstilling af kandidater er onsdag den 6.
november klokken 12.00. Vinderen kåres på Nationalmuseet i
København den 3. januar. Bestyrelsesmedlem Ole Frank Rasmussen
arbejder på at arrangere medlemstur til eventen.
Ad 3)
Vi talte om, hvordan vi får mere systematik og engagementet ind i
vores bestyrelsesarbejde.

Vi blev enige om, at der til alle arrangementer skal være to på,
så der er nogen at ”spille bold” med om de enkelte arrangementer.
Kunne vi være mere systematiske omkring møder, så vi har en fast
dato/dag for bestyrelsesmøder, etc. Vi forsøger at lave en
mødeplan for næste års bestyrelsesmøder efter generalforsamlingen
næste år.
Vi skulle måske også arbejde med at få et forum, hvor vi kan
kommunikere uden at være samlet fysisk. Kunne det være et digitalt
forum eller lignende som eksempelvis en lukket facebookgruppe. Vi
forsøger os med Messenger.
Ad 4)
Der er flere arrangementer på vej. Møde med formandsskabet den 12.
november og julefrokost i december.
Der er kommet flere input fra folk, der byder sig til med oplæg.
Vi går videre med et oplæg om infografikker til SoMe. Silja og
Janne er på sagen.
Ad 5)
Kæpføl-arrangement til næste år er i fuld gang med at blive
planlagt. Det bliver den 6. februar på Fyens Stiftstidende. Sofie
og Sofie står for arrangementet, og råber højt hvis der er brug
for yderligere hjælp.
Kæphestplanen er som følger:
Januar 2020: Vi larmer for konkurrencen
Februar 2020: Sidste frist for indstillinger
Marts 2020: Vinderen bliver præsenteret.
Jakob Risbro får bestilt to kæpheste, så vi har dem til kommende
prisuddelinger.
Ad 6)
Næste møder er 17. december, 16. januar og 18. februar.

Idebank til arrangementer:
Rikke Hyldgaard om at være ghostwriter

