Referat fra Bestyrelsesmøde – tirsdag den 8 maj 2018
Tilstede:
Afbud:

Thomas Dose ( TD) Rune Fabricius (RF) Carsten Kudsk (CK) Frank Egetoft
(FE)
Mikael Danielsen

Referent:

Thomas Dose (MD)

Mødestart:

18.00

Dagsorden:
Der blev drøftet følgende ting i går på mødet som vi skal have med på listen over
arrangementer.
Mikael du må gerne høre Koppers direktør om de vil facilitere et fyraftens arrangement
torsdag den 7 juni. Oplægget skal bla. være rundvisning, men også hvad er planerne for
Koppers i Danmark – Vi tænker de gerne vil have ørenlyd efter de kritiske røster der
fornyeligt har været.
Alternativt Munch samme dato. Det skal vi have i bogen asap.
Netværk efter sommer. Jeg har modtaget 3 bud, det ene på 85.000, et på 45.000 og et på
godt 20.000. Vi aftalte at vi lod vedkommende til 20.000 komme og præsentere for os, hvad
han kan bidrage med og hvorfor. Vigtigt er dog, at vi er fuldstændige enige omkring
agendaen for et nyt erhvervsnetvæk.
Vi lader ham komme den 7 juni til bestyrelses møde enten før eller efter arr.
Forslag til kommen arrangementer:
Advisery board vs bestyrelse, hvordan, hvorledes og hvorfor
Oplæg evt. sammen lederne Asger Aamund
Oplæg evt. med lederne Karsten Ree
Indkalde de 3 store hoteller i byen til oplæg omkring – Hvordan kan vi som erhverv bidrage
til Nyborg som mødeby
Et rullende netværk i bus ned til Flensborg – Guidet tur af den gamle borgmester i flensborg
( kudsk har bolden)
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Møde i Herning omkring Boxen – Hvordan skete det lige og hvorfor. Få arkitekterne bag
projektet til at fortælle om det.
Uvildig mediefolk – Lav en case du får 10.000 kr, hvad vil du gøre markedsføringsmæssigt og
hvorfor. Evt. cases på deltagende medlemmer.
Djøf med løgn
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