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Referat fra Døvania´s bestyrelsesmøde den 21/11-17. 
Tilstede: Emil Clemmensen (EC), Christian Høybye (CH), Sabine K. Brink (SB), Britt N. Pedersen (BN) og Brian 

Blinaa (BB) 

Fraværende: Aleksander M. Kirkegaard (AMK), Charly Witt (CW) og Kristin Martinsen (KM) 

1. Økonomi og administration 

1.1 Økonomi 

 

2.1.1 Status indtil videre. 

Budgetterne blev gennemgået. 

BN løser problemer omkring Mobilepay. 

BN og SB aftalte, at BN sørger for at opkræve de nye medlemmer for kontingent. BN giver besked når 

medlemmet har betalt, så SB registrerer ind i medlemslisten. 

2.2 Administration 

2.2.1 Status indtil videre. 

3. Tema (specifikke sager og andre emner) 
EC fortæller om problem med NAS, hvori man skal finde to stikker internetledninger til en af de andre 

server hos 1866´s serverlokale. Vi kan ikke rigtigt bruge de andre foreninger stik fordi der kræver om 

programmering. Uanset hvilke af de foreninger man vil bruge internet stik hos. 

Vi sætter Døvanias NAS her på DDU/DDL/Døvania lokale snarest. EC sørger for at det bliver gjort. 

Arbejdsfordelingen hos Døvania blev drøftet om, at BN står for regnskabet med opbakning af CH og BB 

(mest BB men CH står bag hvis der kommer et behov for at få en forklaring eller noget lignende). 

SB skal samarbejde med AMK ang medlemslisten. Om hendes arbejdsområde, som SB skal snakke med 

AMK om.  

Vi talte om at vi skal overveje det emne om Døvanias fremtid ifbm den fremtidige bestyrelsesarbejde og 

kandidater til at stille op til Døvanias generalforsamling. Noget vi evt kan fremlægge til 

generalforsamlingen, så ser vi på hvad medlemmerne tænker på hvordan Døvanias fremtid ser ud især 

ressource hos bestyrelsesarbejde.   
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4. Idrætsgrene 

5 Projekter 

6. Andet og sidst 

6.1 Næste bestyrelsesmøder 

12 december kl 17 ( Mødepligt , da der skal mange ting på plads inden året er 

omme, plus vi holder julehygge på samme dag )  

6.2 Eventuelt 
Vi fortsætter resten til næste møde.  

 

 

  


