BDN 9.2.20
Dagsorden til bestyrelsesmøde 2, 2020

Onsdag d. 12. februar kl. 16.30
Hotel Sixtus Sinatur i Middelfart
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Valg of ordstyrer
Godkendelse af dagsorden
Godkendelse af referat fra sidste møde
Bordet rundt
Agronombal 28-29 marts 2020
Mere aktivt brug af agronomfonden – mere profilering
Andre kommende arrangementer
1. Højbakkegård (Søren og Birgitte)
2. Sejet (Emil og Kåre)
3. Estrup (Ann-Sofie og Bo)
4. Andre arrangementer?
8. Nyt om CEDIA og udenlandske studerende i Danmark
9. Vores ”redskaber”: Dropbox/årshjul/Facebook
10. Evt.

Referat til stede Søren, Birgitte, Bo, Jens, Kåre afbud Anne-Sofie og Emil

1.
2.
3.
4.

Jens
OK
OK
Kjell vil stå for et møde på Arla omkring Videbæk med valleprotein og ingrediens.
Kåre fortalte han var blevet opereret for mistanke om kræft i lymfe men var godartet.
Søren er startet som studentermedhjælper på Axelborg. Ellers ingen ting
5. Bo laver indbydelse på brev til jubilarer ellers får vi dem på mail. Bo havde kontakt til
udenlandske studerende og KU holdninger til samarbejder. Vi laver f.eks. invitation til
Tåstrup på engelsk til studerende. Vi laver en invitation til alle studerende også på
Engelsk og skriver at indlæggene er på Dansk til Agronombal. Bo laver beretning og
gør opmærksom på vi har lavet alle vores møder om til kun at være på lørdage. Kjell
laver referat og Bent Sørensen som dirigent og toastmaster (Jens spørger) og Jens
regnskab. Bo gennemgik programmet. Vi finder en på næste telefornmøde til at tager
sig af jubilarerne. Bo sørger for gaver og sangbog. Bo genopstiller og Kåre stiller op
medens Jens ikke modtager genvalg til bestyrelsen.
6. Vi skal fortælle omkring Agronomfonten til generalforsamling ved Kirstine Lauritsen.
7. Højbakkegår starter den 16. maj kl. 13.00 Søren har styr på hele programmet. Starter
kl. 12. med sandwits.
Sejet ikke noget nyt og Estrup, Bo har en plan for gidet tur og egen udforskning.
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Vi skal udsende invitationer på vores Facebook side og direkte mails til medlemmer
ingen for 70 km. Kjell laver Arla arrangement til efterår/vinter 20/21
8. CEDIA møde 30‐31 marts 2020 og der skal laves nye vedtægter og FFA konference
Vi skal måske stå for CEDIA foreningen i Danmark i fremtiden for at spare
omkostninger til ændring af bestyrelsesmedlemmer. Verdenskongres i Argentina til
efteråret datoen er ikke kendt.
9. Vi vil bruge Cropbox fremad Vi skal komme med kommentarer til referat inden for en
uge til Kjell så alle får det at vide. Søren lægger vores kommende arrangementer op
på Facebook. Vi skal fortæller om vores hjemmeside på generalforsamlingen.
10. Vi mødes telefonmøde den 2. onsdag i måneden næste gang den 11. marts kl. 19 og
konstituering møde den 15. april. Kl. 16.30

Referent Kjell Klemmensen
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