Medlemsmøde
Ordstyrer: Marie
Referent: Signe Hammershøj Poulsen
Stemmetællere: Jakob og Lene

Kommentar: Det kunne være rart for fremtiden at samle alle bilag i én mappe som alle kan tilgå på
dagen selvom de er blevet sendt ud løbende.

Covid-19 midler
Idéer til at bruge resten af de midler der er efter comedy-arrangementet. Et konservativt bud er,
at der er 130.000 kr. tilbage. Deadline for at bruge dem er helst inden for dette semester.
-

-

Uddeles til caféerne til fri bar (evt. med pølsevogn)
Sommerfest på plænen ved Kroghstræde 3 (gratis mad og drikke)
o Lave medlemsfordele til s’et!
o Lav god PR for s’et og udnyt muligheden
o Overvej om de frivillige kræfter er til det (find ud af hvad vi kan betale os fra)
o Lav det som ’bare minimum’ og respekter at vi har mange frivillige kræfter i
studiestartsfesten og studiestarten
o Få nogle kunstnere ud
o Kontakt Carlsberg for at kunne sælge fadøl nok – så alle frivillige kan komme med
o Få fat i en mobil scene der lejes udefra (ligesom til morgenmad ved honnørkajen)
o Overvej at sætte maks antal deltagere på (fx 500)
o Lav det som et eftermiddagsarrangement som er hyggeligt (fra 12-17) og så sende
folk videre i byen.
o Inviter dem fra Esbjerg og København og betal for busser frem og tilbage
Købe flere sound bokse (de er meget populære og bliver tit lånt ud) – kan evt. købes ind i
forbindelse med en sommerfest så det bliver en del af arrangementet
Der opfordres til at kontakte enten Marie eller Signe hvis man kunne tænke sig at hjælpe
o Gustav tilbyder at videresende relevante kontakter

Leasingaftalen
Vi skal være meget eksplicitte i retningslinjerne (endnu mere end nu)
- Der skal kigges på selvrisiko – hvornår skal man selv betale og hvornår gør s’et?

-

-

Vanvidskørsel er jf. loven og dette skal skrives ind (Det skal være veldokumenteret
vanvidskørsel jf. loven, men der skal også tages højde for hvis frivillige melder om gentagne
gange hvor de har vidnet vanvidskørsel hos en medfrivillig)
Man må IKKE parkere bilen hjemme i privat-regi
Hvordan finder man frem til hvem der skal betale for eventuelle skader? (Hvad betyder at
man finder ud af det internt?)

Andet der skal kigges ind i:
- Tracker til bilen. Kan spare penge ift. forsikringen: Så undgår vi også at frivillige skal
’indberette’ vanvidskørsel eller lign. hvis ikke det opdages.
o Alternativ løsning: overvågning skaber noget psykologisk
- Hvordan afleveres nøglerne til pigerne. Læg bilnøglerne og benzinkvittering i postkassen
(ligesom Føtex kortet) når man har lånt bilen.
- Hvordan overdrages nøglerne internt hvis nogen skal bruge den fredag og andre skal bruge
den lørdag
- P-licens til andre steder i Aalborg → Hvis budgettet er til det (pt. kan vi få til alle
universitets p-pladser).

Indstilling 1: Det godkendes at der bruges flere penge på leasing af varevogn til s’et
- Indstillingen godkendes
Indstilling 2: Bestyrelsen bevilliges et tillæg på 100.000 kr. i frikøb
- Indstillingen godkendes
Indstilling 3: Der bevilliges 4800 kr. ekstra til leasing
- Indstillingen godkendes
Indstilling: 4: Der hensættes 2000 kr. årligt til ekstra sæt dæk i den 4-årige periode
- Indstillingen godkendes
Indstilling 5: Bestyrelsen får bevilliget 2000 kr. om året (71 kr. om måneden) til at få tracker i – hvis
ikke det kan lade sig gøre frafalder bevillingen.
- Indstillingen godkendes

Lyd og Lys forslaget
Indstilling: Lyd&Lys bevilliges 30.400 kr.
- Indstillingen godkendes

Indstilling: Hvad blev der af det gode humør?

-

Indstillingen indsendt af Cecilie, Lene og Niklas godkendes

