Bestyrelsesmøde
30. april 2020
Valg af dirigent - Daniel, og referent - Cathrine
●

Opsamling fra sidst:
○ Status på antal indmeldte medlemmer = 15
○ Status på Merkur Bank - Der er oprettet kontonummer, Nemkonto skal enten
underskrives af Daniel og Cathrine. Cathrine tjekker om det kan gøres via
nemkonto.dk. Netbank er ikke oprettet endnu. Cathrine skriver til banken om
andele. Anna prøver at flytte NemID til Cathrine.
○ Personligt lån til foreningen til at købe Merkur andele - Vi ser hvad banken
siger.
○ Birgitte ang. forpagtningsaftale
○ Udkast til Orønyt (skal indsendes 01-05) - link til hjemmesiden, reference
tilbage til tidligere: For et par år siden startede tankerne om Orø Omstilling,
fællesjord og skovlandbrug på Orø. Nu er Orø Fællesjord blevet formaliseret
som forening!
○ Grafik til opslag - Siri og Daniel udarbejder A4 til opslag i Brugsen og på
færgerne. Birgitte sætter op.
○ Feedback på Kickstarter kampagne, og evt. skift af platform til
booomerang.dk - ingen har givet feedback endnu, så vi gør det indenfor to
dage - senest lørdag. Kig i Orø Fællesjordmappen.
○ Status på hjemmeside - Siri: har lavet brainstorm, Anna har givet feedback.
Forslag om video - stopmotion. “Ejer” er kassereren.

●

Puljen “Rum til fællesskab” - ideel for os. Ansøgningsfrist til august.
Alle i bestyrelsen kigger på info hjemmesiden, så vi kan plante nogle idéer til hvad vi
kan søge:
https://holbaek.dk/kultur-og-fritid/faellesskab/projektudvalget/tilskud/rum-til-faellesska
b?fbclid=IwAR312JamxItwYvPdIwLor-AZtuMUOnVH4ENHNRSp-CK85jyjhZcxyJfXG
gk

●

Aktiv Facebook gruppe
Forslag til updates så der kan være lidt aktivitet i FB gruppen? Cathrine lægger
bestyrelsesbillede op i denne uge. Anna tager stafetten fra næste uge.

●

Nyt ang. forpagtningsaftaler. Strategi fremadrettet: fundraising. Ellers intet nyt. Siri
kontakter.

●

Næste møde - 11. maj kl. 19

●

Evt.
○
○
○

Billede af bestyrelsen
Daniel aftaler “studietur” med Malinda
Medlemsskab - kan præciseres til personligt medlemskab. Birgitte kigger på
flere muligheder og hvad andre gør. Anna kontakter Lauringe Jord.

