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13/02/2020 – afd. 12 Bymosevej 
 

Julefrokost 

Planlægning 
• Planlægning og fordeling virkede fin. 

• Det var en ulempe, at der ikke var givet et budget, som de enkelte poster havde at handle for. 

Pointe til næste gang: Man handler selv ind til sin post. 

• Fremadrettet skal der stå på invitationen at der er et lukketidspunkt på festen, samt at der skal 

skrives til bestyrelsen hvis man vil have en ven med. Maks 1 ven og 50 kr.- for en ven.  

• Vi tænker at der fremadrettet godt kan indkræves 40 kr. for mad. Både for luft i budgettet og 

mulighed for at højne madkvaliteten yderligere.  

Under festen 
• Overordnet virkede det som en fed fest 

• Effektive 2 timer op til start. Fordeling af roller og ”hvem-gør-hvad” virkede godt.  

• Metoden med at alkohol bliver hentet op efter behov virker godt. Få slatter, nemmere for os at 

holde styr på mængden der bliver drukket. Man kan med fordel skrive ned hvor meget der bliver 

drukket hver gang. Der skal laves det der drinkskort, så der måske nemmere kan komme en bredde 

på det der bliver drukket.  

• Lukketidspunkt fungerer godt, folk respekterer det. Opmærksom på at der ikke er nogen som 

’plyndrer’ baren ved luk. Man kan godt få en drink at gå på. En øl skal hældes op i glas, så vi 

beholder flasken. 

 

Efter festen 
• Lukkeansvarlige behøver ikke møde op til oprydning, men man må gerne være solidarisk og møde 

op alligevel. Man kan godt være bedre til at tørre pletter op aftenen før, så det ikke er indtørret 

dagen efter. 

• Der var to som kom op og toppes til festen, hvad er konsekvensen for fremtiden? Forslag? 

o Ved upassende adfærd til fester kan der gives karantæne. 

 

Evt.  
• Lav en skabelon til ”Hvad skal der være i en indbydelse til fester?” 

• Der har været snak om man kan tillade sig at holde julefrokosten efter nytår. Det virkede egentlig 

meget godt at holde den efter nytår. Der var god opbakning til festen. Også en passende mængde 

af mad, lidt for meget dessert. Fordelingen af mad kunne godt være bedre: Fiskefileter var nærmest 

urørt men steg, leverpostej og tun blev fjernet.  

 



Fremadrettet 
Pointerne derfra findes i et separat skriv i Facebookgruppen. 

Generelt for møder 
 

Suppleanter / medlemmer 
 

Facebookchatten 
 

Interne uenigheder  
 

Fordeling af arbejdsopgaver 
 

Fredag d. 21 
Hvem-hvad-hvor? 

• Der er bestilt bowlingbaner klokken 19 i Bowlin’fun Viby. 

• Herefter drages der videre ned i Århus By.  

 

Evt. 
• Formandskabet laver et skriv angående hvordan det er at være i bestyrelsen. Sådan så der ikke er 

så mange tvivl fremadrettet.  

• Oprydning i vaskerummet. Der var en aftale tidligere om en tømning for hver måned.  

o Christina, Laura og Erik tager den i marts.  

o Helle og Line tager den i april. 

o Martin og Erik tager den i maj. 

• Kursusweekend: Christina, Erik, Helle, Laura, Line og Martin tager med til kursusweekenden i marts. 

Line skriver til ØJB og melder os til. 

• Rystesammentur og tale om regler/retningslinjer for at være med i bestyrelsen. Slå de to ting 

sammen til en ting, både for at fjerne tvivl om ens rolle i bestyrelsen og ryste bestyrelsen sammen. 

• Line, Christina og Helle laver en invitation til Fastelavnsfesten 

• Næste møde er mandag d. 9. marts i fælleshuset kl. 19 

 


