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Filibid bestyrelsesmøde 

11.02.2017 
 

Referent: Maja 

 

Dato: 11. februar 2017  

Tid: kl. 13-19 
 

Sted: Hos Anne - Sølystgade 14 

Tilstedeværende:  
 

Peter 
Anne 

Maja 

 
Afbud: Jon og Astrid 
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Dagsordenspunkt:  Drøftelse og konklusion:  Opfølgning  

1. Formalia  

a) Valg af referent  

b) Valg af ordstyrer 

a) Maja 

b) Anne 

 

2. GF og årsfest 

a) Udsending til medlemmerne om GF og 

årsfest produceres 

b) Planlæg møde med de interne revisorer 

c) Hvervning af nye bestyrelsesmedlemmer 

d) Hvervning af nye/gamle medlemmer 

e) Planlægning af video-interviews med 

oplægsholdere 

a) Udsending til medlemmerne om GF og årsfest produceres 

- Facebook-opslag for GF og årsfest er lavet 

- Nemtilmeld er lavet: https://filibid.nemtilmeld.dk/13/ 

- Begivenhed GF og årsfest er lavet og delt og Peter sørger for at booste 

eventen. https://www.facebook.com/events/1733756526938540/ 

- Program for GF og årsfest og dagsorden for GF er lavet 

- Invitation til Årsfest og GF er sendt ud til medlemmerne 

- Forslag til vedtægtsændring er lavet 

- Regnskabet for 2016 er lavet og viser, at vi har et overskud på 59kr i 

2016.  

 

Til anden udsending mangler:  

- Beretning 

- Årsrapport: regnskab 2016 og budget 2017 

 

b) Planlæg møde med de interne revisorer 

Afventer koordinering med Astrid 

 

c) Hvervning af nye bestyrelsesmedlemmer 

Anne, Maja og Peter har teten på det.  

 

d) Hvervning af nye/gamle medlemmer – finde adresser og skrive 

breve. 

- Maja har kontaktet Maria fra Arts Karriere, for at få fat i 

kontaktinformationer på alumner fra filosofi.  

 

e) Planlægning af video-interviews med oplægsholdere 

Peter har ansvar for at planlægge dette.  

Peter sørger for at 

booste fb-eventen for 

GF og årsfest 

 

Anne, Maja, Peter 

skriver beretning 

 

Maja (og evt. Astrid) 

skriver årsrapport og 

laver udkast til budget 

og koordinerer møde 

med revisorer med 

Astrid 

 

Anne, Maja, Peter 

kontakter potentielle 

nye 

bestyrelsesmedlemmer 

 

Maja har ansvar for at 

koordinere hvervning 

af nye ”gamle” 

alumner 

 

Peter har ansvar 

video-interviews med 

oplægsholdere 

 

3. Hjemmeside Der er lavet følgende opdateringer på hjemmesiden:  

- Opdatering af forside-slider 

- Gøre medlems-”knappen” mere synlig 

- GF og årsfest 2017 på hjemmeside 

 

 

https://filibid.nemtilmeld.dk/13/
https://www.facebook.com/events/1733756526938540/
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4. Filosofi i verden Anne har skrevet til Lars og sendt ham videre til Testrup.  

Anne har skrevet til Kasper og FSK for at få sendt call for speakers ud 

igen til de studerende.  

 

5. Nyhedsbrev Maja udsender nyhedsbrev:  

- Årsfest og GF 

- Filosofi i verden 

- Karriereveje for Filosofi d. 15. marts 

Maja udsender 

nyhedsbrev inden 

næste møde 

6. Specialearrangement Punktet blev udsat  

7. Næste møde 

a) Punkter til dagsorden 

Næste møde lørdag d. 18. marts kl. 14.00-16 hos Maja og Peter i 

Jægergårdsgade 18, 1. sal 

 

a) Punkter til dagsordenen (ud over de faste punkter):  

- Lave facebook-opslag 

- Specialearrangement 

- Status beretning 

- Status årsrapport (budget og regnskab) 

- Planlægning af det praktiske til GF og årsfest 

- Status på hvervning af nye ”gamle” alumner 

- Anden udsending til GF med indkomne forslag, beretning og 

årsrapport – sendes under mødet 

- Status på video-interviews  

- Bestyrelsesmedlemmer – status på hvervning og på nuværende 

medlemmers genopstilling 

 

Mødekalender for foråret: 

Søndag d. 29. januar kl. 15-17.30 hos Peter & Maja, Jægergårdsgade 18. 

Søndag d. 11. februar kl. 12-20.00 hos Anne, Sølystgade 14, st. 

Lørdag d. 18. marts kl. 14-16. Hos Maja og Peter 

 

Første møde i den nye bestyrelse:  

Søndag d. 7. maj kl. 15-17.30: Konstituerende og overleverende 

bestyrelsesmøde hos Peter og Maja (Husk: forny CVR-nummer i 2017).  

 

8. Eventuelt Intet.   

 


