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Referat  

24.03.18  

  
Bestyrelsesmøde, Odense  

Tilstede er: Johanna Vigholt, Kasper Hjorth, Maria Diaz, Louis Kolding, Tea Andersen  
   
1.  Kasper vælges som dirigent  
2. Johanna vælges som referent  
3. Godkende dagsorden  

 
4. Nyt fra formanden, J  

 
Medlemstallet er steget fra 30 til 40 siden sidste bestyrelsesmøde, og vi er alle forventningsfulde. 
Desuden berettet Johanna om møder og dialoger mellem formandskabet i ASU og A&S.  Slutteligt 
fortæller Johanna om sin egen refleksioner om sit formandskab, og hvilke tanker, der følger med.    

 

5. Opsummering af tidligere arbejdsopgaver (J,K,T,L,M)  
 

Alle bestyrelsesmedlemmer fortæller om deres tidligere arbejdsopgaver og de problemer, der har 
været i forbindelse med det. Alle bestyrelsesmedlemmer har formået et udføre alle sine opgaver. 
Folk skal generelt blive bedre til at spare med hinanden. Maria fortæller desuden, at hun går af som 
bestyrelsesmedlem. Det er vi jo alle kede af. 

 

6. Adoptiondialogens Dag 17. maj 2018 (J,T) 

 

Tea og Johanna fortæller om mødet med Sanne d. 6. marts. Mødet varede ca. 2 timer, og referatet er 

kun til intern brug.   

 

7. Bog om Racisme (L) 

 

Louis er blevet kontaktet af Marianne Vestergaard (A&S), hvor A&S og KoreaKlubben er gået 

sammen om at skrive en børnebog om racisme. ASU blev spurgt, om vi ville deltage, men vi har i 

fællesskab besluttet, at det har vi ikke tid og ressourcer til pt. Louis er dog velkommen til at deltage 

i bogen, så længe det er som privatperson.  

 

8. Kommende arbejdsopgaver (J,K,T,L,M) 
 

Ifølge forretningsordenen, som blev nedskrevet til første bestyrelsesmøde d. 10.12.17, så fortsætter 

hvert bestyrelsesmed stadig med sine hovedopgaver. Louis står forsat for at planlægge arrangementer 

og aktiviteter, Tea står for hjemmesiden, men er også blev tovholder på cafémøderne i ASU og skal 

stadig supportere formanden, hvis denne er syg eller ikke kan deltage til eksterne møder. Kasper skal 

stadig stå for alt det økonomiske, og Maria har SoMe-opgaverne, dvs. få ASU ind på de sociale 

medier og opdaterer de sociale medier. Johanna står stadig for planlægning, strategi, implementering, 

uddelegering af opgaver, samt møder og supervision af de skønne bestyrelsesmedlemmer.  

 

9. Hvordan håndterer vi konflikter i bestyrelsen? (J, K) 
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Bestyrelsen har været lidt i tvivl om, hvad der må lægges ud til offentligt skue og hvad der er intern. 

Der har været en gråzone mellem tavshedspligt og pligten til at informere medlemmerne om, hvad 

der sker i bestyrelsen. Alt er offentligt til skue, medmindre andet er angivet. Det er derfor ikke tilladt 

at nævne medlemmernes navn i en arbejdsopgaver, som ligger offentligt til skue for andre 

medlemmer, såfremt dette medlem ikke ønsker det. Desuden er det vigtigt, at man ved enhver konflikt 

tager fat i den person, man har en lille uoverensstemmelse med og passer på med at inddrage flere 

parter end nødvendigt.  

 

10. Ny struktur i ASU? (J,T) 

 

Tea og Johanna har lavet en skitse til, hvordan ASU kan udvikle sig, og den skitse blev vist frem. 

Dette er dog ikke tilgængeligt for ASUs medlemmer og kan derfor kun diskuteres internt i 

bestyrelsen. Især Kasper var begejstret for den nye idé, og det er en idé, der før har været vendt i 

tidligere bestyrelser. Inter er vedtaget eller besluttet, og idéen er stadig på kravlestadiet. 

 

11. Nyt fra kasséreren (K) 

 

Kasper beretter om den økonomiske status pr d.d., og fortæller, at vi har 28.xxx  på kontoen. Desuden 

har vi fået et nye økonomiske system, og vi går fra det gamle, som Johanna indførte, da hun selv 

besad kassérposten i 2012. Desuden er der indført et knap-system, der skal gøre det mere overskueligt 

at se, hvad der bruges pr. måned mm.   
 

 
12. EVT.?  
 
- Opdatering af Logo er er stadig i gang.  
- Deltagergebyr til arrangementerne 
- Der er lavet aftale om at bestyrelsen skal rekvirere et kursusbevis, der viser, at man har været på      
  kursus om foreningslivet. Dette bevis skal være i hus inden næste bestyrelsesmøde inden primo     
  juni 2018 
- Ny SoMe-ekspert til bestyrelsen, da Maria går af. Tak for den dejligt arbejdsindsats fra vores hidtil    
  yngste bestyrelsesmedlem.  
- Tilskuddet fra A&S skal flyttes, så vi får det udbetalt med vores foreningsår. Pr. d.d., skylder A&S    
  os 25.xxx kr., og de forventes at blive udbetalt ultimo november 2018. 
- Der skal stemmes om dato til den årlige GF, og vi indfører derfor et ekstraordinært bestyrelsesmøde    
  i forbindelse med forårsarrangementet.   

 

13. Tak for denne gang  

 
  
 


