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1. Dagorden 
Dagsordenen blev godkendt uden kommentarer 

 
2. Foreningens økonomi  

• Regnskab for 2015 er fornuftigt. Vi har brugt det tidligere overskud samt dekanens 
pulje. Fremadrettet skal vi derfor være opmærksomme på prissætningen/budgettet for 
vore arrangementer, så vi fordeler dekanens pulje jævnt over hele året.  

 
3. Markedsføring og kommunikation 

• Semestrets arrangementer indledes med en positiv, fælles mail via CM, der opridser de 
kommende arrangementer og gentager PF formål og at foreningen er for alle 
medarbejdere på Aarhus BSS. 

• Markedsføring af arrangementer skal fortsat foregå via Campaign Monitor (CM) 
suppleret med annoncering via en Facebook-gruppe. Corey, Jonas og Morten står for 
dette. 

• Corey introducerer desuden evaluering via Survey Monkey til løbende optimering af 
arrangementer og annoncering. 

• Det blev dog diskuteret, om byrden omkring hvert enkelt arrangement bliver for stor, når 
arrangementet både skal planlægges, udføres, på hjemmeside, i nyhedsmail, på 
Facebook og så med evalueringsmail og regnskab bagefter. Det er mange punkter. Det 
må komme an på en prøve det næste års tid, hvor vi så må evaluere processen. 

 
4. Aktiviteter fra februar til juni  

a. Corey sender oplæg til event/aktivitet skabelon til kommentar. Når skabelonen er 
godkendt, skal den bruges ifm. arrangementplanlægning af arrangementsansvarlige 
(både medlemmer og best.medlemmer). Dokumentet lægges ud som google doc. 

 
Forslag til aktiviteter 
• Undersøges om medlemskab af Den Gamle By er muligt? – Jonas 
• Løbeskole – for begyndere og for øvede - Corey 
• Forårsfest: Festudvalg er Svend, Kim, Henrik, Michael og Corey 
• Argentinsk fodboldsarrangement? – Henrik (standby indtilvidere) 
• Besøg i væksthusene - Henrik 
• Strøjersamlingen 2.0 v. Svend 
• Aros rundvisning - Larua 
• Moesgaard rundvisning – Morten ifm. Gladiatorudstilling i april/maj 
• Tivoli evt. – Jonas kontakter 
• Klovn og is (Juni) 
• Fodbold/AGF 
• Musikarrangementer: 
• Rundvisning i musikhuset – Svend 
• Game night - Corey 
• Racerkursus – Corey 
• Flysimulator – Corey 
• Cocktail-smagning/kursus – Laura og Andreas 
• Ceres-galleri og kunst – Andreas 
• Kursus: Lær at beskrive vin og vælge den rette vin – Corey 
• Generalforsamling og ginsmagning – Laura 
• Bif-tur i Øst for Paradis -  Laura og Henrik 



 
Forslag fra medlemmer 
• Make-up arrangement (Anita Birch Trosborg) - Mona 
• Searangerstur til Tunø v. Vibeke Vrang (sept/okt) - Jonas 
• Springhal i Risskov v. Mariann Holmslykke 
• Svampetur v. Birgitte Steffensen 
• Ole Rømer observatoriet v. Birgitte Steffensen 
• Nattergale tur ved Brabrand sø v. Birgitte Steffensen 
• Musikhuset rundvisning v. Birgitte Steffensen 
• Rundvisning på Vestre Kirkegård v. Birgitte Steffensen 
• Rundvisning på Aurora forskningsskibet (når det er i Aarhus) v. Birgitte Steffensen 
• Ovartaci-museet på psykiatrisk i Risskov v. Birgitte Steffensen 
 

 
5. Eventuelt 

• Andreas er på barsel fra midten af marts og indtil efter sommerferien. 


