Bestyrelsesmøde
Mandag d. 11. januar 2016 fra 10-15
Afholdes i Kulturhuset Bygningen i Vejle, lokale 1C
http://www.bygningen-vejle.dk/16-0_find-vej.php
Deltagere: Dorthe Ejersbo (DE), Marianne Schou (MS), Helle Lanner (HL), Henriette Nielsen (HN) og
Susanne Nielsen (SN)

Referat
1. Valg af referent. SN
2. Godkendelse af dagsorden. OK
3. Opfølgning på sponsorering til årsmødet. Foreløbigt tilsagn fra 5 udstillere, som får deres Logo
på hjemmesiden. (MS)
4. Planlægning af Temadag, generalforsamling og Årsmødet 2016 (programlægning, lokaler,
udstilling fra kl 12, vedtægtsændringer, postersession o.a.).
 Endelige program klar til hjemmesiden samt annoncering i dbio.
 Liste med praktiske opgaver og ansvarlige er opdateret.
 Dagsorden til generalforsamling er klar til hjemmesiden.
 Ajourføring af forslag til vedtægtsændringer
5. Status på EFCS Tutorial 2016 samt QUATE (Budget, DPAS, mikroskoper, reception, musik,
kulturelt arrangement, sponsorer/udstilling, program o.a.)
 Liste med praktiske opgaver og ansvarlige er opdateret
 Budget opgøres til hhv. EFCS (kursus del) og DC/DPAS (Kulturarrangement og bestyrelsens
deltagelse)
 Status vedr. mikroskoper, udstillere og sponsorater. Dbio sponserer poser med indhold til
deltagerne og sender dem til bestyrelsen i maj.
 Kulturarrangement på Jelling og musik til receptionen er planlagt.
 DE følger op på følgende:
o Pris vedr. QUATE eksamen, som er fastsat til 80 euro. Spørgsmål om lokalelejre er
inkluderet i pris.
o Mulighed for bestilling af mad under QUATE eksamen





o Mørklægningsgardiner i mikroskopi lokale
Der er foreløbigt tilmeldt 30 deltagere til tutorial (11.01.16)
MS kontakter DPAS for annoncering på DPAS´ hjemmeside af såvel årsmøde som tutorial.
SN kontakter turistinformationen i Billund for materiale til tutorial. Materialet og link som
kan anvendes på tutorials hjemmeside, bliver sendt til SN til gennemsyn.
Turistinformationen vil levere det ønskede materiale til Legoland.

6. Forslag til forbedringer af hjemmesiden. Bestyrelsen foreslår at webmaster står på dels
hjemmesidens forside samt under bestyrelsen.
7. Orientering fra DKLS (Dorthe). Intet nyt.
8. Næste nyhedsbrev (Susanne og Henriette)
Uge 3:
 Endelige program til temadag og årsmøde. Tilmelding til henriette.o.b.nielsen@rsyd.dk.
senest 19.2.16 om deltagelse fredag, fredag aften og/eller lørdag.
 Foreløbige dagsorden til generalforsamling senest d. 22.1.16. Forslag til ændring af
vedtægter. Endelige dagsorden, beretning og vedtægtsændring d. 26.2.16
 Postertilmelding
 Tilmelding til Tutorial. Ved problemer ved tilmelding rettes henvendelse til Luigi Di Bonito
luigidibonito@yahoo.it.
Uge 8
 Endelige dagsorden til generalforsamling
 Beretning
 Vedtægtsændringer.
 Der er stadig ledige pladser til tutorial.
9. Evt.
 Frist for tilbagemelding på referater og diverse skriv er en uge efter det er udsendt.
 Tid og sted for næste møde fredag d. 4.3.16 kl 10 med tid til endelig planlægning af
tutorial.

