BDN 15.3.20
Dagsorden til besstyrelsesmøde 4, 2020

Telefonmøde onsdag d. 18.3. kl 19
Opkaldsnr. er: 8111 1213 koden er 2177 6104

1. Valg of ordstyrer
2. Godkendelse af dagsorden
3. Godkendelse af referat fra sidste møde
4. Bordet rundt
5. Agronombal aflysning/udsættelse og økonomi
6. Nyt Agronombal og gf – hele program eller blot lille gf
7. Økonomi for 2019
8. Arrangementer inden sommerferie
9. Arrangementer efter sommerferie
10. Kommende møder på tlf og fysisk
11. Evt.

Vedr. punkt 5.
Oprindelig havde jeg bestilt middag til 100 og 25 enkelt og 25 dobbeltværelser, samlet
pris 106.600 kr. Da Corona begyndte at spøge nedjustere jeg deltagerantal til det halve.
Da jeg opsagde arrangementet accepterede hotellet halveringen men ville have 75 pct af
betalingen for 53.300 kr. Til gengæld ville man så give 20 pct rabat på et nyt
arrangement gennemført i 2020. Jeg har tilbudt dem halvdelen og at vi lover at holde
vores næste fest der. Det vil de ikke. Horesta har udsendt vejledning om at restauranter
skal fastholde fuldt afbestillignsgebyr, Jeg har sagt til dem, at jeg vil vente med betaling
til jeg ser kostume omkring force majeure i situationen.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Valg of ordstyrer
Godkendelse af dagsorden
Godkendelse af referat fra sidste møde
Bordet rundt
Agronombal 28-29 marts 2020
Evt.

Vdr. Punkt 7.
Jer er vedlagt vores årsregnskab. Der er også vedlagt en oversigt over vores kapitalpleje som
er puljet med hele JA systemet, hvoraf de fleste penge ligger i JAs strejkekasse. Man behøver
ikke nærlæse dette, blot vedlagt til orientering.

Side 1 af 2

Referat
Til stede Bo, Birgitte, Søren, Jens, Jens afbud Annesofie
1.
2.
3.
4.
5.

Birgitte
OK
OK
Bo fortalte at Cedia møde aflyst, ellers ikke noget
Bo Agronombal aflys på grund af Corona tvivl om vi skal betale 40.000 kr. i
aflysningsgebyr, vi lader JA jurister kikke på om vi skal betale for afbestilling.
6. Vi må se tiden and til næste møde da det bliver efter sommerferien
7. Årsregnskab DA giver et lidt uklart billede særlig vores møde med CEDIA vi afventer
den folkevalgte revisors Johannes Christensen kommentar så må Bo forklare. Jens
mente at det er vigtig at vi melder ud at de forskellige fonte eksisterer og hvordan
man søger midlerne, Bo taler med sekretariatet omkring at få det på nyhedsbrev. Vi
tager det op til et sener møde om vi må nedskrive Agronomfonten ved at udbetale
mere end udbyttet.
8. Vi udskyder vores arrangementer til efter sommerferien, Søren tager kontakt til
Højbakkegård
9. Vi genoptager programmet
10. Næste møde 15. april kl. 19 på tlf. og 13. maj
11. Bo sender forklaring rundt omkring CEDIA når Johannes er kommet med sin revision
ellers ingen ting at tilføje
Referat Kjell Klemmensen
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