03.11.2021
Dagsorden for bestyrelsesmøde i KaJO 03.11.2021
MØDE

Bestyrelsesmøde i KaJO

DATO

Onsdag 03. November 2021 fra kl. 10-12

STED

Medietorvet – Campusvej 55 5000 Odense C

REFERENT

Joakim Sørensen

DIRIGENT

Leo Mortensen

Til stede

Leo, Rebecca, Berfin, Sara, Godtfred, Sabrina, Joakim, Daniel(observatør)

10.00-10.02

Velkommen

10.02-10:05

Godkendelse af dagsorden

10.05-10.30

Nyt fra udvalgene
Forretning: (Mentor-ordning - Leo)
Møde med ledelsen onsdag d. 10. november fra kl. 8.55-10. Ledelsen vil gerne have
repræsentanter med fra Kajo. Leo opfordrer til at forretningsudvalget deltager, og det
bliver vedtaget.
Trivsel: (Undersøgelser - Leo)
Resultater fra trivselsundersøgelsen er kommet. Leo fremlægger resultaterne og lægger op
til en diskussion om, hvad der skal gøres. Rebecca forslår et oplæg fra en på skolen, der kan
snakke om godt studiemiljø. Godtfred forslår at vi reklamerer for den trivsel-postkasse, der
er sat op på medietorvet. Det aftales at trivsels-udvalget ser nærmere på løsninger.
Arrangement:
Intet nyt.
-

SoMe: (Praktikant-takeovers - Leo)

Insta-takeovers med nuværende praktikanter bliver til noget. Daniel har snakket med flere,
som er interesseret i at deltage. Der laves en udgivelsesplan, hvor praktikanterne kan se,
hvornår de har den.
10.30-10.35

Kommende events i DMS og på SDU
Der er reception i DMS d. 11. november, hvor den gamle ledelse går af og den nye
præsenteres.

10.35-10.50

- GF 20. november
Ansøgning fra Festudvalget
-

20.000,- til julefrokost for 1. + 3. semester
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Festudvalget efterspørger penge til et arrangement i julen, for at gøre det billigere for de
studerende at deltage. De efterspørger 20.000 kroner. Anmodningen drøftes af
bestyrelsen, og det besluttes at give 10.000 kroner til julefrokosten.
10.50 - 11.00

Pause

11.00 - 11.30

Status på Generalforsamling
• Lokaler: Medietorvet
Lokalet bliver medietorvet, og det er på plads.
• Mad og drikke (og pris):
Leo foreslår pizza, da det er nemt at håndtere. Leo foreslår, at mad og drikke bliver
gratis for medlemmer, og dette vedtages af bestyrelsen.

Vi skal have købt snacks. Daniel foreslår også, at vi uddeler sandwiches når folk
ankommer. Bestyrelsen er enig om, at det er en god ide.
Snacks-holdet skal sørge for at købe sodavand.
(Godtfred og Rebecca tager sig af denne post.)
•

Reklame:
Der skal være mere reklame målrettet festen. Der er pt. 6, der deltager. Vi skal
snakke med 1.- og 3. semestrene fysisk.
• Pynt:
Malte, Mikkel og Sara kigger nærmere på at bestille pynt. Der fastlægges ikke et
budget på pynt, men det aftales, at vi ikke skal være nærrige.
•

Musik: DJ/Band/selv stå for det?
Der skal bookes en DJ fra 20-02 – Leo er tovholder.
•

Underholdning/quiz: (Sløjfes?)
Leo og Godtfred går videre med at lave en Kahoot.
Lej-festen har givet et tilbud på fri fadøl, DJ, højtalere, lys, popcorn-maskine. Hele
bestyrelse er enige om at gå videre med tilbuddet – afventer tilmeldingslisten.
•

Foredrag:
Håkon har flere kontakter, som har relation til SDU. Han er villig til at hjælpe med
at få booket foredragsholder. Leo har kontakten til Håkon, og han går videre med
den.
•

Billeder og video: Peter skal kontaktes – hvad skal han lave?
Peter Salomon skal kontaktes igen, for at få helt på plads, om han er interesseret.
(Godtfred tager den.)
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Ekstra møde inden GF?
- D. 18. november – tidspunkt kommer senere.
11.30-11.45

Bestyrelsesposter på valg til GF
-

Formandsposten, de to næstformandsposter og suppleanten skal på valg til GF.
Berfin meddeler at hun går ud af KaJO, hvilket efterlader en
bestyrelsesmedlemspost åben.

11.45-11.55

Undersøgelser blandt medlemmer om KaJOs fremtidige arbejde. Gennemføres
efter GF.

10.55 - 11.10

Åbne forslag og eventuelt
Forretningsudvalg møde onsdag d. 10. kl. 09 - alle er velkomne
Konstituerende møde efter GF: Dato fastsættes efter GF.

11.10 - 11.15

Evaluering:
Kollektivt 4-tal ☺
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