Foreningen Kollegienet Odense
Bestyrelsesmøde d. 28.09.2020 kl. 19.00 – Cortex Park
Deltagende: Henning Blume Islund, Anders Jørgensen, Mads Johannesen, Ulla
Egknud & Nicolai Busch Bæhrenz
Fraværende: Bo Henriksen
Gæst:

Dagsorden:
1. Valg af referent
Nicolai Busch Bæhrenz
2. Underskrift af protokol
Protokol underskrevet
3. Nyt fra de frivillige
Der arbejdes på switchende til Carl Nielsen Kollegiet.
4. Nyt fra Administrationen
Hjemmeside virker til at fungere mere permanent og har i en
længere periode været stabil. Der har været nogle få problemer med
det nye telefonsystem, hvor nogle få opkald er blevet vider
formidlet til KBS uden årsag. Dette virker ikke til at være et
kontinuerligt problem. Bestyrelsen bliver enige om at flytte FKO
arrangement til d. 21. november

5. Teknisk medarbejder
Bestyrelsen har d. 28. september haft samtaler med kandidater til
stillingen som tekniskmedarbejder og derudover valgt en kandidat.
Bestyrtelsen vedtager at daglig leder og tekniskmedarbejder
fremadrettet skal have en fast fællesmødedag om ugen, for at gavne
samarbejdet og synergien mellem deres respektive arbejdsområdet.
6. Repræsentantskabsmøde
Der bliver her drøftet gennemgang af repræsentantskabsmødet der
foregår ugen efter. Her bliver der drøftet praktiske opgaver, såsom
mad, opsætning, stemmemetoder og diverse. Derudover bliver det
vedtaget at der skal etableres en drejebog omkring arrangementet
for fremtidig planlæg
7. Julefrokost
Julefrokostprogrammet bliver vedtaget. Her er der tale om en
bookning på Kong Volmer med Julemenuen. Arrangementet vil rulle
af stablen d. 9. januar 2021.
8. Skolestartskampagne status
Der sker fremgang med skolestartkampagnen. Det bliver her fortalt
om et planlagt møde med repræsentanter fra SDE-lærerkorps, hvor
der skal planlægges eventuelt samarbejde, med henblik på at hjælpe
deres elever med praktisk erfaring og dertil møde mulige fremtidige
frivillige
9. Næste møde
5. oktober

Her plejer der at være 2 datoer, dette er der dog ikke denne gang,
det er den nye bestyrelse der bliver valgt d. 5.oktober der skal
planlægge disse.
10.Eventuelt
Vi foretog en kort evaluering af dette års FKO-camp tilbage fra
august. Der var ros til program, mad og drikke. Der bliver dog
nævnt, at vi næste måske skal overveje at finde knap så ”slidte
rammer”, med bedre værelsesfordeling.

