
Bestmøde d. 10-03-2014 
 

1. Formalia (Underskrifter på generalforsamlingsreferat og bestyrelsesbetegnelse til  
MobilePay og Nordea) 

MobilePay undersøges nærmere til næste gang kan det økonomisk betale sig og hvad skal mobilen 
kunne evt. tablet. Martin 
Underskrifter hvis kun nødvendig fra næstformand og formand Morten høre Steffen ad. 
Administration får tilsendt nøgle nr. tlf. navn og post. Anders. 
  

2. T-shirts 
Jonas M 
Morten M 
Anders sørger for print 
 
Fredagsbarcrew t-shits fjernes. Det skal laves så alle kan købe T-shirts i en anden farve en 
bestyrelsens og så vil det blive anbefalet at dem i fredagsbaren har T-shirts på og et 
klistermærke med Jeg står i bar. 
Evt. sorthvid logo og måske logo for baren. 
 

3. Tage billeder til hjemmesiden/plakat. 
Martin tager billede af Jesper og Morten og lægger ud. Opdater hjemmeside. 
 
4. Alle med? (Dropbox, Mail, Kalender, Rizzoma) 
Jonas mangler Rizzoma Martin inviterer. 
 

4. Mødetidspunkt framover. 
Mandag kl. 16.15 
 

5. Møde tirsdag for festforeninger (formand+kasserer skal tage med, ande må gerne) 
Morten og Halvor deltager. 
 

6. Fremtidige events (Debatmøde/generalforsamling, tour de fredagsbar?, painball/spisning?, 
tækkerstafet, fødselsdagsfest, andre arrangementer?) 

 
Debatmøde lige efter generalforsamling uden punkter hvor ikke alle fra bestyrelsen behøver 
deltage. Debatmøde lige inden generalforsamling med evaluering af arrangementer. 
tour de fredagsbar i april Christian og Mark ansvarlige. 
painball/spisning. Stor interesse omtales mere næste gang er det for meget? 
Fødselsdagsfest 23/5 
1 foredrag per kvartal 
 
8. Eventuelt 
Rumansvarlig vil forsøges ændret til lageransvarlig. Johnny ser om det er tilladt iflg. 

Vedtægterne. 

Vin skal optælles bestillingsliste over hvad der er bestilt findes på dropbox. Vi har penge til at 

lægge ud. Betaling senest torsdag hvis man vil have sin vin fredag. Morten og Martin tjekker 

hvad vi har fået. Dem der står i fredagsbar fredag på fredag uddeler vin Jesper står i bar. 

 



Johnny ligger penge ud 1700. Johnny henter manchetknapper. Morten har papir på dem. 

Fuldmagt fra Halvor skal medbringes. 

To do liste 

Morten: underskrifter, tjek af modtaget vin 

Martin: MobilePay, inviterer Jonas til Rizzoma, uploade billeder af nye bestyrelsesmedlemmer og 

opdatere hjemmeside, Betaling af vin udmelding, tjek af modtaget vin 

Anders: print til T-shirts, mail administration om ny bestyrelse og deres info, 

Mark og Christian : tour de fredagsbar 

Johnny: lageransvarlig, Manchetknapper hentes 

Til stede 

Halvor 
Anders 
Martin 
Jonas 
Mark 
Christian 
Johnny 
Lisette 


