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Bestyrelsesmøde  

07.07.18 
 

Vanløse, København 

Til stede er: Johanna, Tea, Louis, Kasper & Gabriela 

1) Valg af dirigent 
Louis Kolding Kristensen  
 
2) Valg af referent 
Tea Dayanita Andersen 
 
3) Nyt fra formanden (J) 
Sidste gang:  

- Adoptiondialogens Dag:  
For meget kritik med logo og navn 
Ros fra Ina, DIA, A&S generelt og Ankestyrelsen  

- Ansøgning (25-50.000 kr. ønskes) og retningslinjer er sendt til AS 
- Pressemeddelelse sendt til AS 
- ActionWorld er klaret med betaling  

 
4) Opsummering af tidligere arbejdsopgaver (J,K,T,L,G) 

Johanna 
- Få etableret møde med DIA om muligt samarbejde  I GANG 
- Udarbejde støttemedlemsstrategi    I 

GANG 
- Kigge på fundraising m. Tea    I GANG 

 
Tea 

- Kigge på fundraising m. Joey     I GANG 
- Kursus om foreningsliv (Husk kursusbevis)    I GANG 

 
Louis 

- Tænke på kommende location til efterårsarrangementet   I GANG 
- Kursus om foreningsliv (Husk kursusbevis)    I GANG 

 
Kasper  

- Lukning af domæne     I GANG 
- Indkrævning aktivitet midler     I GANG 
- Tilskud til ny domæne     I GANG 

 
Gabriella  

- Støttemedlem Strategi    I GANG 
- Kursus om foreningsliv (Husk kursusbevis)    I GANG 
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5) Bog om Racisme (L) 
- AS vil lave en bog om racisme  
- Louis vil gerne være med til det privat uden for ASU 
- Opgaven er stadig igangværende  
- ASU fralægger sig alt ansvar 

 
6) Kommende arbejdsopgaver (J,K,T,L,M) 

Johanna  
- Forsikring 
- Støttemedlemsordning 
- Kontakt Rasmus vedr. Arbejde for fodboldklub 

 
Tea  

- Cafémøde  
- Fundraising m. Louis 
- Opdatering af hjemmeside  
- Få en YouTube-kanal (videoer skal lægges op på Facebook) 
- Kursus m. Louis og Gabriela 

 
Louis  

- Ideer til hvordan vi kan få flere medlemmer ind skriftlig og mundtligt 
- Kursus m. Tea og Gabriela 

 
Kasper  

- Opgradering af medlemsblanket  
- Økonomi  

 
Gabriela  

- Kursus m. Louis og Tea 
- Støttemedlemsordning. Joey 
- GDPR – persondataloven 

 
6) Hvordan samarbejder vi i bestyrelsen? (J) 
Pas på med at modarbejde hinanden  

- Pas på med at modarbejde hinanden, og den skriftlige kommunikation skal være bedre  
- Man skal kunne acceptere et NEJ  
- I stedet for at diskutere i gruppen, så få det skrevet ind på dagsordenen til næste 

bestyrelsesmøde 
 
7) Ny støttemedlemsskab i ASU? (J, G) 
Gabriela har lavet et udkast til støttemedlemsstrategi, som bliver sendt til alle pr mail 
 
8) Evt? (skal sendes på skrift til mig seneste 1 uge inden bestyrelsesmødet) 
Indsamlingsmetode i Brabrand Boldklub, hvor menig medlem Rasmus Jensen er fodboldtræner.  
ASU skal stille op med 5-8 frivillig i 5-6 timers arbejde (5.000 i overskud!). Kontakt Rasmus Jensen  


