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1) Valg af ordstyrer  

Mathias Rohde 

2) Valg af referent 

Michelle Husted  

3) Opdatering fra Luk 

Nye tiltag:  

• BR har brainstormet på nye events for at sikre, at vi 
kan komme til at tjene flere penge. Der arbejdes 
lige nu med to idéer: ’SL Food Festival’ og ’SL 
Fashion Night’. Idéerne er kun første udkast, men 
vil blive revideret. Evt. skal ’SL Fashion Night’ 
kombineres med Den Gyldne Fugl. Næste step 
ligger hos BR.  

• BR vil arbejde med tanken om at lave 
reklamepauser ifm. Livestreaming af events for 
f.eks. Den Gyldne Fugl. Der bliver ligeledes tænkt, 
hvordan man kan få flere penge ind for plasma.  

Den Gyldne Fugl:  

• Det er blevet besluttet, at efterfesten fremover skal 
afholdes i Klubben.  

Printerne:  

• Frederik undersøger nye muligheder, og har fundet 
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nye leverandører, som vi formentlig vil kunne tjene 
penge på. Tanken er, at vi kan starte primo 2018.  

Rusuge:  

• Der er møde m. Per Andersen omkring Rusugen 
fredag d. 1. december, hvor vi forhåbentlig får en 
afklaring omkring Rusugen 2018.  

4) Situationsanalysen 

• Det sidste data er ved at blive analyseret. Vi har 
modtaget nogen af 350 besvarelser fra 
medlemsundersøgelsen. Over 100 besvarede 
medarbejderundersøgelsen.  

• Der er problemer med linksene, og vi er ikke 
lykkedes med altid at sende de rette links ud 
(problemer med at skemaet allerede er udfyldt, når 
medlemmerne udfylder det).  

• Vi snakker om at finde en anden udbyder. 
Formanden og Anika tjekker op på, hvilke andre 
muligheder der er.  

• Forløbet omkring situationsanalysen har ikke været 
god nok. Vi har besluttet, at der skal nedskrives en 
proces omkring forløbet, så man kan lære af det til 
næste år.  

5) SL Christmas Spirit 

Som udgangspunkt skal vi dele æbleskiver ud d. 1/12. Vi 
afventer lige for at sikre, at datoen er korrekt.  

6) Eventuelt 

• Julefrokosten 2017 
• Julegaver 2017 
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Generalforsamling:  

Der skal bookes Fuglesangssalen. Der skal være nogen, 
der står for det praktiske (Mad/BSS Wine mv.), og der skal 
være nogen der laver materiale til promovering. Der skal 
desuden være en arbejdsgruppe, der står for 
processmappen. Der skal laves en ny procesmappe. Den 
skal overleveres i bedre stand til den nye Bestyrelse.  

• Planlægning af generalforsamling: Lasse og 
Formanden.  

• Promovering: Katrine og Mathias.  
• Procesmappe: Anika, Amalie og Michelle.  
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Ovenstående er godkendt af:  

 

_____________________________________ 

Formand – Mathias Rohde 

 

_____________________________________ 

Næstformand – Katrine Arenfeldt  

 

_____________________________________ 

Bestyrelsesmedlem – Mathias Schrøder 

 

_____________________________________ 

Bestyrelsesmedlem – Amalie Corty Dam 

 

_____________________________________ 

Bestyrelsesmedlem – Anika Leth 

 

_____________________________________ 

Bestyrelsesmedlem – Lasse Kaad Sørensen 

 

_____________________________________ 

Medarbejderrepræsentant – Michelle Husted 

 


