
Møde i interimgruppen 20-9-2020 

 

Til stede: Leif, Jan Georg, Sara, Marie (referent) 

Afbud: Regitze, Victor og Josefine 

 

Dagsorden 
 

1. DM-status på planlægning og regionsmøder  

 

Sara følger op på Josefine, der følger op på om alle OR er organiseret. Sara hører 

Regis ad i morgen om hvilke, der er udsendt.  

 

Fyn = i dag 

Sydjylland = torsdag 

Hovedstaden = torsdag 

Nordjylland = mandag 

Midtjylland = man eller tirsdag? 

Sjælland = ?? 

 

Sara hører Josefine ad, hvad status er på OR og på events 

 

Fyn holder noget den 29/9. 

 

Næste mandag udsender Regitze tilmeldingslink – se også under ”andet” 

 

2. Likviditetsproblemer  

 

a. DUF-tipsmidler → Cecilie Føns har fået uformelt tilsagn om at det nu ser 

godt ud. Der tages stilling 5/10. 

b. Kredit i banken → Jacob er på sagen. Vi ved mere i den kommende uge. 

JGF er primær kontakt til Jacob og følger op onsdag aften, hvis vi ikke har 

hørt noget. 

c. YFU Global Office finansiel støtte → Marie og Leif tager teten og finder ud 

af hvad GO skal bruge for at tage konkret stilling. Det er vigtigt at skrive til 

både Gregory og Herman, CC BE-mailen. Ydmyg tilgang. Aftale et hurtigt 

møde. Se om vi kan finde et godt niveau mellem deres behov for kontrol 

og tryghed og vores behov for likviditet og hjælp. Vi prioriterer banken 

først og derefter Global Office. Sara anbefaler at vi sætter møde op asap 

og vil via WhatsApp prøve at sætte møde op ml Leif, Marie og GO allerede 

i morgen aften kl 20.15.  

d. Udskydelse af betaling af regninger såsom Beierholm → Leif kontakter 

Beierholm omkring betalingsudskydelse. Sara beder Regis om konkret info 

på aftalen med AFS (beløb og datoer) samt om at sende regningen fra 

Beierholm til Leif.  



e. Kontingentopkrævning. → Sara laver et nyt oplæg til emailen, hvor hun 

skriver mere præcist, at vi er på røven. Sendes til alle til kommentarer 

inden den udsendes. Regis ønsker ikke at brevflette, men vil BCC til alle 

med alle tre medlemskaber i samme mail af nemheds hensyn. JGF 

pointerer at dette teknisk er problematisk, fordi det betyder, at man 

rammer spamfiltrene i langt højere grad. Marie tilslutter sig. Det kan 

ultimativt føre til at vi bliver blacklistet i Google. Sara forhører Regis ad, 

om vi kan få lov at brevflette, da det er til alles bedste.  

 

3. Status på hjælpepakker - Hvordan går arbejdet? - Er Regis i loopet?  

 

Leif og Marie har møde i gruppen på tirsdag og bliver forhåbentligt klogere.  

 

Marie tager fat på Regis onsdag og holder ham i loopet, så han føler, at han er 

med. Hører ham ad, om han har indspark og ideer.  

 

4. Gave til Clausen - Overdragelse af havemand/vicevært  

 

Kan Anne købe og overdrage en fin gave til Clausen – gavekurv med vin, buket, 

osv.  – beløb 1000kr. Marie har skrevet til Anne og følger op.  

 

Anne er blevet bedt om at organisere et overdragelsesmøde mellem Clausen og 

Søren. Marie følger op. 

 

5. Forberedelse af overdragelse til ny BE: liste med alle de problemer vi kender til, 

som BE skal ordne asap - dem vi har udskudt, skal stå med fed. 

 

Marie laver førte udkast ud fra Anders Kjøllers liste og mails + oprydning i 

kontingent og medlemssystem,  

 

6. Regionsstøtte til Q3 events  

 

Sara beder om skriftlig opfølgning fra Josefine og er der derefter behov, så kan vi 

tage det op. Evt. kan Sofie inddrages som støtte til Sara.  

 

7. Andet? 

 

Tjeklister på hvad der skal være styr på imf afstemning på google docs → Sara 

beder Regitze fremlægge løsning på søndag 

 

Tilmeldingsblanket – Regitze fremlægger på søndag.  


