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Afholdt på Discord
Fremmødte:
Søren
Kristian
Jesper
Susan

1. Valg af referent
2. Valg af ordstyrer
3. Godkendelse af dagsorden
4. Opfølgning af opgaver fra sidste møde og plan møde
5. Tilbud fra AAU studerende
6. Forsikring
7. Julefrokost 2021
8. Events 2022
9. Kita Træf 2022
10. Aktiv Sommer 2022
11. Eventuelt
○

1. Valg af referent
○ Susan
2. Valg af ordstyrer
○ Søren
3. Godkendelse af dagsorden
○ Godkendt
4. Opfølgning af opgaver fra sidste møde og plan møde
○ Søren har haft kontakt med Nord-Bo, og vi kan måske lave et arrangement hos
Nord-bo, hvor beboerne kan blive introduceret til Kita
○ Samarbejde med Koyo og Troa. Troa bliver højst sandsynligt samme svar vi fik som
sidst. Lige nu har vi ikke så meget at tilbyde Koyo, men vi kan tage kontakt til dem
efter nytår om de vil give os en smule promo.
○ Vi mangler stadig lidt tekst til hjemmesiden. Søren vil slette alt det forældede
information, og Susan vil skrive en opdateret tekst.
○ Plakater til UCN. Vi mangler et budget over det. Søren ser stadig på det.
5. Tilbud fra AAU studerende
○ De vil gerne lave et program for os, hvis vi er interesseret. Hvis de vil lave et
tilmeldingssystem kan vi tage imod tilbuddet og have det til at fungere til Kita 2022.
6. Forsikring
○ Da vi er begyndt at have fysiske events, skal vi se på at få en forsikringsplan oppe at
køre. Susan ser på dette.
7. Julefrokost 2021
○ Søren vil lave et opslag omkring julefrokosten her i oktober, som afholdes d. 18 Dec.
○ Vi holder planmøde omkring julefrokosten, når vi kommer tættere på december.
8. Events 2022
○ Januar: Anime-aften, d. 22 jan.
○ Februar: Generalforsamling + Brætspilsaften, d. 19 feb.
○ Marts: Rollespil Event: D&D 5e, d. 19 marts
○ April: Hyggeaften (hanami) med japansk undervisning d. 9 april
○ Maj: Anime-aften d. 7 maj
○ Juni: Kita-walk, d. 11 jun
○ Juli: Kita-træf afholdes fra d. 16
9. Kita Træf 2022
○ Vi vil tage kontakt til Huset igen, for at finde ud af mulighederne for at holde træffet
der. Susan ser på det
10. Aktiv Sommer 2022
○ Søren vil tage kontakt til Aktiv Sommer for at høre hvornår de starter.
11. Eventuelt

