BDN 1.3.20
Dagsorden til besstyrelsesmøde 3, 2020

Telefonmøde søndag d. 1.3. kl 19
Opkaldsnr. er: 8111 1213 koden er 2177 6104

Kære alle
Hermed indkaldelse til ekstraordinært bestyrelsesmøde 1. marts kl 19 på Tlf.
Årsagen til mødet er dels dårlig tilmelding til Agronombal og dels overvejelser om Corona
situationen.
I denne uge sendte vi skriftlig invitation til jubilarer og torsdag skulle vi sende direkte mail til
alle agronomer, ca 3000. Da jeg hørte om sars valgte jeg at standse den for lige at høre, hvad
de sagde. Fredag bad jeg dog Catrine om at sende den ud med følgende tekst. Kære Agronom

Lørdag den 28. marts 2020 inviteres du til agronombal og generalforsamling på Sydfyn.
Du vil få en festlig dag, møde studiekammerater og få et par unikke kultur- og
naturoplevelser.
Se vedhæftede program - kom glad og bak op om en tradition.
Du kan tilmelde dig her – sidste frist for tilmelding er søndag den 15. marts.
Venlig hilsen
Dansk Agronomforening
- et netværk under JA
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Jeg diskutterede emnet lidt med JA s direktør, Børge Jørgensen. Han var meget modstander af,
at vi skrev noget om flytning, hvis det ikke var en realitet.
I øjeblikket er der 12 tilmeldte og 5 ledsagere.
Jeg har snakket med hotellet, vi kan ikke længere aflyse ustraffet efter reglerne, men de vil se
pragmatisk på det, hvis vi bruger dem en anden gang.
Dagsorden for mødet.
1) Status for agronombal og Coronasituation
2) Skal vi flytte eller reducere eller hvad skal der ske for at vi gør det?
3) Sidste markedsføreing
4) Flytning af næste tlf møde til 18 marts
5) Evt.

Referat
Til stede Birgitte, Bo, Søren, Kjell
1. Vi er enig om at vi fortsætter arrangementet uanset Coronavirus. Der er 17
tilmeldte nu og Søren lægger det op på Facebook
2. Vi holder fast. Bo har talt med hotellet om den lille risiko for aflysning og er parat
til at forhandle hvis der sker noget uforudset.
3. Sender det tud og sætter det på Facebook mm. Vi sender også fysiske brev med
B-post til jubilarer i denne uge.
4. Næste møde flyttes til den 18. marts 2020 kl. 18.30
5. Ingen ting at bemærke
Referat Kjell Klemmensen
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