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Godkendelse af referatet fra forrige bestyrelsesmøde
Referatet er godkendt og sendt til hjemmesiden.

Meddelelser fra formanden
Konstituering inkl. udvalg
Formand: Jytte
Næstformand: Bertine
Kasserer: Fritz
Sekretær: Asge
Medlem: Jennifer Jørgensen

Ændringer i docs og messenger-gruppe
- Asge sørger for at tilkoble de nye medlemmer, og fjerne tidligere medlemmer

Datoer for kommende bestyrelsesmøder
Vi har fremover bestyrelsesmøde den første mandag i hver måned.

Meddelelser fra Stambogsudvalget (Jytte og Lene)
Der bliver arbejdet på nogle forskellige ting i samarbejde med SEGES i forhold til
moderlandet England, men det er noget som EU-kommissionen skal ind over, så vi venter
på svar.

Meddelelser fra Arrangementsudvalg (Jennifer, Fritz, Asge og Sisse)
Generalforsamling
Evaluering

- Det gik godt, og der var en positiv stemning
Referat

- Vi mangler stadig de sidste godkendelser før referatet kan blive offentliggjort.
Opdatering af regler og vedtægter
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- De fleste af forslagene blev vedtaget, så der skal arbejdes på at få det rettet til, og
tjekket hele regelsættet og vedtægterne igennem for korrekte henvisninger.

- De lægges op i DOCS så de kan blive rettet til.
Aktivitetskalender

- Skal opdateres på hjemmesiden, og skal vedhæftes referatet for generalforsamlingen

Festival
Propositioner og tilmelding

- Der arbejdes på at få propositionerne ud hurtigst muligt.
- Der bliver lavet en festival jubilæums t-shirt som man kan bestille ved tilmelding
- Der skal laves nogle forskellige konkurrencer på tværs af klasserne, som dommerne

skal være med til at bedømme. Der bliver lavet et udkast til dette.
- Vi skal have fat i den springbane som Lene Jacobsen vandt til arrangementet sidste

år.
Opdatering i forhold til opgaver og ansvarsområder

- Der bliver sendt forespørgsel ud til dommerne om de har mulighed for at deltage.
Planen er at den enkelte dommer kun er aktiv en af dagene.

Rosetten 2021
Den nyeste opdatering af Rosetten 2021 er netop kommet på hjemmesiden
Der laves annonce for Rosetten på facebook, og der huskes at gøre opmærksom på at man
også kan deltage med military og distance.

Meddelelser fra Markedsføringsudvalg (Bertine, Anja og Asge)
Nyhedsbrev
Der arbejdes på at få sendt et nyhedsbrev ud snarest.

Meddelelse fra kasseren om foreningens økonomi
Enkelte nye medlemmer i løbet af maj måned.
Foreningens økonomi er sund.

Regionerne
Efter de nye vedtægtsændringer tolder vi det sådan at det ikke længere er nødvendigt at
holde en generalforsamlingen for Region Vest, så længe der ikke er en aktiv Region.

Evt.
Intet at bemærke
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