BDN 14.4.20
Dagsorden til bestyrelsesmøde 5, 2020

Telefonmøde onsdag d. 15.4. kl. 19.00
Opkaldsnr. er: 8111 1213 koden er 2177 6104
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3.
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Valg of ordstyrer
Godkendelse af dagsorden
Godkendelse af referat fra sidste møde
Bordet rundt
Økonomi
o Årsregnskab – herunder CEDIA
o Fonde
6. Corona – situation for vores medlemmer
-

Konsulenter
Andre lønmodtagere
Selvstændige
Studerende
Pensionister

Hvilke initiativer kan Agronomforeningen lave
Hvilke aktiviteter kan JA lave
7. Generalforsamling og agronombal eller andet
8. Arrangementer og aktiviteter sommer efterår
9. Kommende bestyrelsesmøder
10. Evt

Referat
Til stede Bo, Søren, Birgitte, Jens, Kåre ikke til sted Annesofie
1.
2.
3.
4.

Birgitte
Ingen bemærkninger
Godkendt
Bo Coronavirus giver stof til at tænke på andre måder at kommuniker på
f.eks. Webinarer.
5. Regnskabet er ikke blevet revideret af Johannes så Bo rykker ham og
forklarer ham hvordan regnskabet for CEDIA. Fonde vil nok ikke blive
brugt så meget nu hvor man ikke kan rejse så meget rundt. Men vi er ikke
afklaret omkring vi kan tillade os at bruge af formuen.
6. De studerende har afholdt online eksamen og forskellige studiejob. Jens
arbejder hjemmefra og holder mode på Times. Birgitte arbejder også
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hjemmefra og holder møder med
landmænd på Times hvor man kan se på de samme dokumenter.
Vi skulle foreslå at der laves nogle kurser for brug af Times i JA regi og Bo
og Kjell tager det med til repræsentantskabets mødet på fredag.
Vi kunne også bruge Messenger til at lave sociale møder for grupper og
bruge lidt penge på information.
Vi kunne gennemføre et Webinar omkring CRISPER nu i en coronatid
Vi kunne måske lave et overblik over de muligheder der er for foredrag og
Webinar.
7. Vi planlægger at lave en generalforsamling i september ved brug af Times
eller Messenger og så laver Bo en skriftlig beretning til næste møde.
Agronombal udsættes til næste år.
8. Vi udsætter det til næste møde
9. Næste møde den 13. maj kl.19 på telefon.
10. Intet.
Referent Kjell Klemmensen
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