Referat af 4. bestyrelsesmøde
01.12.18
Vanløse, København
TILSTEDE ER: Joey, Louis, Tea, Kasper & Gabi (pr. videochat)

1) Valg af dirigent
Tea vælges som dirigent
2) Valg af referent
Joey vælges som referent
3) Nyt fra formanden (J)
Joey berettet om de vellykkede tiltag.
•
•
•

Cafemøderne
Regnskab
Strategi

4) Opsummering af tidligere arbejdsopgaver (J,K,T,L,G)
Folk er nået superflot igennem alle arbejdsopgaver. I gen er det vigtigt, at man får læst hvad man skal
og stiller spørgsmål, hvis man er det mindste i tvivl.
5) Kommende arbejdsopgaver (J,K,T,L,G)
Der er stadig enighed om, at:
•
•
•
•
•

Joey står for struktur, koordinering, uddelegering, strategi
Tea står fortsat for hjemmeside, cafémøder og medlemsindskrivning.
Kasper er forsat kassérer og står for al korrespondance med banken samt månedlig afstemme
regnskabet.
Gabi skal byde ind med flere arbejdsopgaver, som hun er interesseret i.
Louis er stadig event- og aktivitetsansvarlig

Alle virker motiverede for et nyt bestyrelsessår.
6) NAC (J, K)
Joey fortæller om korrespondancen medlem NACs sekretær Ole, og det kræver, at ASU skal være
medlem af NAC for at kunne deltage. A&S vil gerne koordinere vores medlemskab, på deres egne
betingelser. Kasper forelægger budgettet, og vi skal have planlagt formål med rejsen. Der er et ønske fra
medlemmer om at deltage. Kasper siger, at der er mulighed så længe der er egen deltagerbetaling. Der
er ikke enighed, om hvordan man skal have medlemmer med til NAC. Der er snak om deltagerbetaling
fra medlemmer udenfor bestyrelser, og der er desuden snak om, at hvis man skal med til NAC, så skal
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det være på retmæssige betingelser sådan, at man ikke plejer egne interesser og ser en hurtig smutvej
til en gratis ferie.

7) Julearrangement/cafémøde (T)
Tea fortsætter med cafémøderne. Der er spørgsmål om, om man skal have fast café

8) Håndtering af medlemmer med truende adfærd (L,J)
Der er enighed om, at der er karantæne første gang. Ved anden dårlig opførsel er det
desværre ud, og man henviser til vedtægterne.
9) Forsømmelse af arbejdsopgaver/manglende respons fra bestyrelsesmedlemmer (J)
Joey fortæller, at hvis bestyrelsesmedlemmer rammes af depressioner eller anden sygdom, så er det
vigtigt, at man fortæller det til enten formanden eller næstformanden, fordi det kan virke disrespektfuld
ikke at besvare opkald i en måned. Forretningsorden er fællesudarbejdet og skal også tage seriøs af
alle.
10) Status af årsregnskab (K)
Kasper går regnskabet igennem.
11) Godkendelse af årsregnskab (J,K,T,L,G)
Bestyrelsen godkender årsregnskabet og er tilfredse med overskuddet.
12) Debat for 2019 budget (K)
Kasper går igennem budgettet og forklarer minutiøst posterne. Der er justeret en del på
indkomstposten pga. forhøjet tilskud fra A&S. Der er desuden stor forventning om en højere
deltagerbetaling.
13) Godkendelse af 2019 budget (J,K,T,L,G)
Godkendt
14) ÅRSBERETNING (J)
Joey går beretningen igennem, og den bliver modtaget fint. Der skal dog fastlægges nogle ret klare
FÆLLESMÅL som afspejler bestyrelsen.
15) Ændre aldersgruppen i ASU fra 18-uden loft (T)
Tea yder ønske om at ændre aldersloftet til 18 år, fordi der skal tages hensyn til mindreårige. Tanken er
reel, men der er ikke stor opbakning til dette.
16) Navne til cafémøderne (T)
Tea knytter et ord til, at cafémøderne skal ændre navn. Joey forklarer, at det er vigtigt, at man kalder
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det for cafémøderne. Kasper knytter en kommentar til det og siger, at det vigtigt, at ASU holder fokus
og ikke ændrer strategi- og dermed navn.
17) Overraskelse (L)
Louis fortæller, at han er blevet kontaktet af en colombiansk gut, som sidder i en skandinavisk gruppe
for colombianskadopterede. Han vil gerne have et samarbejde med ASU, og vi har i plenum aftalt, at
Louis er kontaktansvarlig.
18) Teambuilding (J,T)
Joey forklarer, at vi skal pleje hinanden og ikke kun medlemmerne. Der er forslag om bowlingtur eller
andet.
19) ASU til Færøerne (T)
Tea forklarer, at hun er blevet kontaktet af en færøskadopteret, som gerne vil have cafémøder på
Færøerne. Kasper skal tilfældigvis til Færøerne i 2019 og vil gerne tage ansvaret for at etablere et
møde og støtte økonomisk til det første cafémøde.
20) Landetemaer (T)
Tea er caféansvarlig og ytrer et ønske om, at man kan skifte mellem temaerne, sådan,
at det absolut ikke skal dreje sig om lande som sådan. Der er fx mulighed for også at have
filmtemaer mm.

21) Alkoholpolitik (J,T)
Der er fortsat 0-tolerance medmindre, at bestyrelsen godkender særlig omstændigheder.

22) ASU Junior vs. ASU Senior (T)
Der bliver givet forslag om, hvorvidt ASU skal deles op til en forening for mindreårige og for myndige. Vi
er for små til at kunne tænke i de baner, men tanken er god.
23) Evt.?
Der bliver atter talt om samarbejde med andre interessenter. Men konklusionen er, at hovedfokusset er
at få en plads hos NAC og derefter etablere kontinuerlig kontakt med DIA.
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