Historisk Forening
Bestyrelsesmøde d. 13/3 2019
1. Godkendelse af dagsordenen
Dagsordenen er blevet godkendt
2. Tilbagetrædelse af Malene som bestyrelsesmedlem
a. Valg af ny referent til møderne: Magnus er referent.
3. Velkommen til nyt bestyrelsesmedlem Ida
4. Nyheder
a. Studierådsmøde (hvad sker der med cgs?)
De fleste studier går over på humaniora. Undtagen historie. Mere ved vi ikke.
Information snarest.
5. Henvendelser
a. Ansøgning fra Fodboldholdet
Ansøgning om 1000 kr. til bold og trøjer. Vi vil gerne støtte. Vi sørger for at købe ind
til det hurtigst muligt. Simon spørg i sin fodboldklub hvad trøjer koster.
Retningslinjer. En kontaktperson fra fodboldholdet holder udstyret i sæsonen. Efter
sæsonen er slut fortæller kontaktpersonen at de stadig har tingene og hvem der
eventuelt har fået ansvaret som kontaktperson for næste sæson.
Ikke alt for mange penge på fodbolden, men acceptere at det nok bliver en løbende
udgift, som ikke holder mange sæsoner. Omkring 250 kr.
b. Henvendelse fra Rekom
Angående fornyelse af aftale: Villige til nye aftale, som skal godkendes i bestyrelsen.
Aftale: En øl, sjus eller sodavand til medlem og 1-3 venner indtil kl 00. Heidis eller
Guldhornene
Køb af en flaske inklusivt mixer til 399 kr. hele natten. Heidis eller Guldhornene
Gratis garderobe inden 00. Heidis eller Guldhornene
Ønske fra Rekom om at vi holder minimum 2 årlige arrangementer, som afholdes
på en af Rekoms steder med 15+ medlemmer.
Aftale godkendt af bestyrelsen.
Vi skal have afholdt møde med festudvalg og snakke om aftalen. Simon tager
kontakt med dem. Simon og Magnus deltager i møde med festudvalg.
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c. Henvendelse om foredrag
Foredraget er ikke godkendt af bestyrelsen grundet budget.
d. Henvendelse fra Sofia
Spørger om de må låne højtaler.
Forslag vedtaget mod underskrivning af skriftlig aftale om ansvar for højtaleren.
6. Arrangementer
a. Hyttetur (opdatering)
i. Ansøgninger & Ny begivenhed
Vi har fået 50 kr. pr mand op til 3000 kr.
ii. Reklame
Fysisk reklame for semestrene.
Del den på HIF siden.
”Hvorfor skal du tage med” Liste.
Billigere medlemskab efter fysisk reklame.
Hvis hytteturen ikke bliver en succes på trods af yderligere tiltag og
investeringer, skal den fremover overvejes.
Hyttetursarrangør står for brugerbetaling.
b. Sommerfest d. 3 juni (opdatering)
i. Booking af kantinen: Er ordnet
ii. Foredragsholder: Simon har snakket med Bo om at finde en foredragsholder
(en anden forelæser end Poul).
iii. Begivenhed & Reklame
Lav begivenhed (Emil) og personlige invitationer (Simon)
iv. Evt. Uddelegering af opgaver
1. Mad: Simon helstegt pattegris, men Simon kontakter lige kantinen i
forhold til regler.
2. Kontakt til mærkbar. Simon og Christoffer. Find ud af hvor mange
flasker vin, der skal købes og spørg ind til shots.
3. Velkomstdrinks: Ida, Camilla og Martin. Købe flasker og plastikkrus
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4. Musik: Emil og Magnus. Oprettelse af en historisk-forening playliste
5. Rengøring: Skal vi betale for.
Find ud af hvorvidt der skal være noget særligt i anledning af 5års
jubilæum.
c. Andre ideer til nye arrangementer i foråret.
Bestyrelsen har ikke fundet det nødvendigt at lave yderligere arrangementer i
foråret.
7. Ideer?
a. Samarbejde med en fagforening?
Bliver taget til videre efterretning på et senere tidspunkt for at undersøge hvorvidt
det kan lade sig gøre og er fordelagtig. Skal være et punkt til næste møde når vi har
Mia med.
8. Eventuelt
a. Liste over medlemsfordele skal smides ud til folket. Simon og Emil laver liste og
formidler.
b. Kontakt på face (Emil) og email (Ida)
c. Udarbejdning af liste med klare fordele og rabatter i forbindelse med at deltage i
hytteturen. Bliver taget i hyttetursgruppen.
d. Tage kontakt til Polis i forhold til hjælp til sommerfest. Afrydning, servering osv.
Simon styrer.
e. Instagram til næste møde.
f. Kontakt til Duff angående støtte: Christoffer

