
Bestyrelsesmøde 01
Afholdt den 26 November 2020 kl. 19

Afholdt på Discord

Fremmødte:
Formand: Mike vægter
Næstformand: Jesper Pedersen
Bestyrelsesmedlem: Søren Høeg Pedersen

1. Valg af referent

2. Valg af ordstyrer

3. Godkendelse af dagsorden

4. CVR & Bank

5. Hjemmeside Situation

6. Fremtidig Inventar

7. Den Ekstraordinære Generalforsamling

8. Eventuelt



Bestyrelsesmøde 07
Afholdt den 26 November 2020 kl. 19

Afholdt på Discord

Fremmødte:
Formand: Mike vægter
Næstformand: Jesper Pedersen
Bestyrelsesmedlem: Søren Høeg Pedersen

Valg af referent: jesper

Valg af ordstyrer: søren

Godkendelse af dagsorden: godkendt

1. CVR & Bank
○ Der er mulighed for at få vores gamle cvr. nr. tilbage ellers er det ikke svært oprette et nyt
○ Der er ifølge Mike stadig likvide midler i anime kita’s bank
○ Anime kita er pt under rekonstruering og det er bestyrelsens mening at der ikke gøres noget

med disse midler før en generalforsamling er afholdt

2. Hjemmeside Situation
○ Da serveren vi bruger hjemmeside laver ændringer der vil resultere i at hjemmesiden ikke

længere vil fungere efter d.9 december, vil vi forsøge at lave en mock-up hjemmeside i
Wordpress eller lign. indtil der er udarbejdet en ordentlig hjemmeside.

3. Fremtidig Inventar
○ Det er blevet hævdet at lageret er ødelagt, så det skal erstattes før et nyt træf vil være muligt i

fremtiden. Mere info om dette gives til den ekstraordinære generalforsamlingen. Men de
muligheder for at få genskabt lageret er: donationer og køb af nyt.
■ Donationer: I gennem tiden er kita’s lager bygget op af donationer, så dette vil være en

mulighed med nogle ting.
■ Købe nyt: Når Anime Kita får penge i deres kasse på den ene eller anden måde, ville det

være muligt at købe nyt.
○ Der undersøges om vi stadig har vores skab i kulturbroen
○ Der ses på at lave en prioriteringsliste over hvad der skal anskaffes først.

4. Den Ekstraordinære Generalforsamling
○ Bestyrelsen har vurderet at vi holder generalforsamlingen online da vi ikke føler det er

forsvarligt at holde en stor forsamling under disse tider.
○ Der er visse vedtægter der ikke kan overholdes p.g.a foreningens nuværende situation, vi vil

sørge for at så meget som muligt overholdes, men vi operere efter force majeure
○ Alle tilmeldte deltager der møder op vil have stemmeret.
○ Tilmelding kommer til at foregå over google forms

5. Eventuelt


