REFERAT BESTYRELSESMØDE 2, 2014 / 8.10.2014
Tid: 26. september 2014 kl. 10.00
Sted: Kantinen, AAA

Deltagere: Mikael, Jonas, Nanna, Ann, Eva, Thomas og Dorthe
1. Priser og tilmelding:
a. Vi må hæve priserne i 2016 – især priserne på forplejning stiger.
b. Der er igen i år problemer med teknikken ift. tilmeldinger - sandsynligvis noget med databasen. Hvis det kan løses i den nye hjemmesideløsning, behøver vi ikke betalingsløsninger som f.eks. PayPal,
der tager ca. 8% af beløbet. Eva og Nanna undersøger.
c. Tilmeldingskategorier: vi skal ikke have for mange kategorier, men
en intern liste for f.eks. deltagelse kun fredag og kun lørdag. Forespørgsler herom ekspederes pr. mail. Jonas opdaterer priserne i den
interne liste. Følgende kategorier skal vi have fremover, idet eksterne deltagere er omfattet af de to øverste og dimittender af ’ledige’
(eller et andet ord?):
i. Hele programmet
ii. Hele programmet uden festmiddag fredag
iii. Studerende/ledige hele programmet
iv. Studerende/ledige uden festmiddag fredag
d. Tilmeldingsfrist: vi skal være enige om, hvornår fristen er, så nogen
ikke siger nej, hvor andre siger ja. Det er ok, at det går en uge over
fristen, så sidste dag er søndag før Forum, så vi kan bestille ekstra
forplejning mandag formiddag.
2. Hvordan får vi de studerende med?
a. Vi kan lave en præsentationsfolder – hvad er Forum? Hvad kan man
få ud af det, f.eks. et godt netværk på tværs af årgange og geografi.
Nanna og Eva kigger på det.
3. Facebook og hjemmeside
a. Herligt at der sker så meget i FB-gruppen!
b. Alle bør have lov til at være med i FB-gruppen, med mindre de opfører sig uhøvisk!
c. Det er på FB, vi skal have debatter, ikke på hjemmesiden – det er
urealistisk, at det bliver et aktivt debatforum. Den nye side behøver
derfor ikke have en debatfunktion.
d. Fremtidige statusmails/nyhedsmails udsendes via mailchimp.
4. Eftertanker – bogens fremtid:
a. Vi giver den som gave til indlægsholderne.
b. Lav lidt reklame for den på FB (hvem gør det?)
c. Thomas laver reklame for den i studio’ets interne FB-gruppe.
5. Forum 2015:
a. Forslag om tema ’Bevaring 1:10.000’ – dvs. bevaring i stor skala –
det kan være Bellahøj, Ringgården, havneanlæg, (kultur)landskaber
(evt. ift. vindmøller), Gellerupparken, Vollsmose, Thomas B. Thriges
Gade i Odense. Vi taler nærmere om det.
6. Evt.
a. Mikael og især Edith blev begavet 

