02.12.2021
Dagsorden for konstituerende bestyrelsesmøde i KaJO d. 12.02.2021
MØDE

Konstituerende bestyrelsesmøde

DATO

02.12.2021 kl. 15.30 - 17.00

STED

Campusvej 55, 5000 Odense C

REFERENT

Birgitte Kjeldsen

DIRIGENT

Leo Mortensen

15.30 – 15.35

Velkommen til, valg af ordstyrer og referent samt godkendelse
af dagsorden:
Godkendt – dirigent Leo Mortensen og referent Birgitte
Kjeldsen
Fremmødte: Otte (inkl. Camille, der er med som observatør)
Jonathan
Daniel Schmidt
Leo M.
Rebecca
Mikkel K.
Birgitte K.
Viktoria

15.35 - 15.40

Formandskabet skal bekræftes + mødeplan:
Formandskabet blev bekræftet.
Mødeplan: Fremover mødes vi den første tirsdag den første uge
i hver måned fra 12.00-14.00 (undtagen i januar, hvor der
ikke er møde). Referater offentliggøres på KaJOs hjemmeside
efter hvert møde.

15.40 – 16.00

Udvalg og tovholdere:
-

Forretningsudvalg: Leo, Joakim, Godtfred, Rebecca,
Viktoria og Daniel
Aktivitetsudvalg: Malte, Mikkel, Daniel (torvholder),
Birgitte, Kira
SoMe-udvalg: Sara, Godtfred, Jonathan
Trivselsudvalg: Viktoria, Sara, Sabrina, Rebecca
(torvholder)

Torvholderne er til, for at man ved, hvem man skal kontakte,
hvis man har spørgsmål eller skal have en status fra
udvalgene.
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16.00 – 16.15

Evaluering af GF:
-

-

Program: Lidt for langt i starten. Byt evt. om på det
tørre og det sjove (vedtægter og oplæg)
Oplæg og underholdning: Overordnet set spændende – kan
trække folk ud. Kahoot var sjovt. Måske musik-quiz? En
beerpong-tunering eller noget karaoke for at sætte
stemningen i gang.
Mad: Ingen indvendinger
Drikke og bar: Ingen indvendinger
Fest (Herunder DJ, pynt, oprydning og plan): Ingen
indvendinger
Andet?

Arrangementet skal ’promotes’ lidt mere og bedre – mere
information.
Måske vi skal finde en lokation tættere på byen næste gang:
Slagteriet? Studenterhuset? Evt. snak med Rekom
Næste GF begynder vi at planlægge til februar
16.15 – 16.20

Forslag om støtte til og måske medplanlægning af
dokumentar-aftener + ansøgning fra LIXEN
- Dokumentaraftener: Det synes folk umiddelbart
lyder hyggeligt. Leo undersøger nærmere
- Anmodning fra Lixen: 14.000 til forårets
produktion af avis pga. stigende
produktionsomkostninger (papirpriserne stiger
efter nytår + ønske om flere sider pga. stor
opbakning) → anmodning er godkendt, og pengene
gives

16.20 – 16.35

KaJO den kommende tid:
Adventskonkurrence: Tre bøger på højkant over december. Quiz
på Facebook/Insta – vinderen trækkes der lod om. SoMe-udvalg
styrer konkurrencen – Leo, Rebecca og Jonathan tager starten.
Bøger, hvorefter So-Me overtager:
Bog 1: Jim - Fra cokepusher til undercover i Nordkorea
Bog 2: Natrium Chlorid
Bog 3: Blondinens betragtninger
- Trivsel – Den fysiske brevkasse nedlægges til fordel
for en digital – Trivselsudvalg har ansvaret.
- Undersøgelse om hvad medlemmer vil have: Kommer i løbet
af december
- Planlægge praktikant-takeover: Sker i løbet af januar

16.35 – 16.50

Indkommende forslag: Intet

Referat for konstituerende møde i KaJO 02.12.2021

Side 2 af 3

02.12.2021
16.50 – 16.55

16.55 – 17.00

17.00

Datoer og begivenheder:
- 07.12.2021: Dag med Håkon Stolberg fra DJ. Starter kl.
13.
- Næste møde: februar
Eventuelt:
Like Leos beskeder om udvalg, hvis I vil være med
Mødeevaluering: Godt møde – men gerne et bedre fremmøde næste
gang
Gens. Vurdering: 5/5
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