Referat fra Bestyrelsesmøde – Torsdag den 26 Oktober 2017
Tilstede:

Mathias Ovdal (MO), Rune Fabricius (RF) Carsten Kudsk (CK) Kis
Østergaard (KØ)

Afbud:

Thomas Dose (TD)

Referent:

Mikael Danielsen (MD)

Mødestart:

17.00

Dagsorden
1) Dialog med Babak
2) Status - Udvalg
3) Status - Økonomi
4) Medlemmer
5) Evaluering af arrangementer
6) Hjemmeside - Status - Lancering
7) Medlem til medlem - hvad er strategien her ?
8) Samarbejde med SUS
9) Orientering / møde med Kerteminde om muligt samarbejde.
10) Fredagsbar
11) Små Netværksgrupper
12) Eventuelt
Ad 1 - Dialog med Babak
Babak havde meldt afbud, men glæder sig til næste møde.
Ad 2 - Status – Udvalg
Vigtigt at vi bliver orienteret om diverse arrangementer på tværs – dvs. hvis en person får en
invitation, så sendes den videre i vores system
Babak skal dele deres eventkalender
Diverse spændende tiltag undervejs
Ad 3 - Status – Økonomi
Status Q
Afventer Svend Erik for endelig opgørelse af arrangementet med Lederne
Ad 4 - Status – Medlemmer
Status Q
Der er et par stykker i Pipeline
Ad 5 - Evaluering af arrangementer
Er den røde tråd rigtig?
- Vi aftalte i tidernes morgen at bureauet var hands on og ØE var mere højtflyvende
- Skal vi fortsætte ?
- Glemmer vi medlemmerne?
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Vi fortsætter med røde tråd - højt niveau - Vi kombinerer det dog med
billetsælgerarrangementer
Det blev aftalt at vi laver en undersøgelse: Hvem har været med i arrangementerne i 2017?
– som stilles op i regneark således vi fremadrettet bedre kan evaluere på året der gik – MD
er ansvarlig herfor
Muligt indhold til fremtidige arrangementer
Per Jørgensen 5 E byg, der fortæller om Projekt Strandvænget – evt om der er mulighed for
at blive underleverandør Ansvarlige: KØ og CK
Præsentation af Nyborg Havn projektet – evt ved Søren Svendsen eller anden repræsentant
fra kommunen. Ansvarlige: KØ og MD
Ad 6 - Hjemmeside - Status - Lancering
Gået live - der arbejdes stadig på den
MO medbringer næste gang trafiktal for hjemmesiden
Ad 7 - Medlem til medlem - hvad er strategien her?
Alle medlemmer kommer til at oprette tilbud på siden
MO arbejder på denne funktion til hjemmesiden
Ad 8 - Samarbejde med SUS
Mange erhvervsmennesker
2 pladser åbne til håndboldkampe
Husk at orienter dem om vores arrangementer
Ad 9 - Orientering / møde med Kerteminde om muligt samarbejde.
Fortsat samarbejde - men hver part skal give og tage
Hver part har deres arrangements kalender - hvilken arrangementer vil man være med til?
Så laver man fælles arrangementer og så betaler man halvdelen hver
Ad 10 - Fredagsbar
Vi skal have det op at stå – men skubbes til Januar
Ad 11 - Små Netværksgrupper
Skal vi facilitere faglige netværk omhandlende område, fagområde, interesse m.m?
Vi laver oversigt over netværksgrupper på hjemmesiden og så kan man melde sig til
Alle kan oprette / tage bolden hvad enten det er som deltager eller torvholder
Foreningen kunne evt funde op til 50 % af engangsgebyr – Dette skal dog drøftes nærmere
på næste bestyrelsesmøde
Ad 12 - Eventuelt
Punkter til næste bestyrelsesmøde:
- Netværksgrupper
- Fredagsbar
- Definition af succeskriterier vedr. arrangementer
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