Referat fra fællesmøde 4. august 2015
Deltagere:
Ursula
Mathias
Marie

1) Arbejdsopgaver
Opgaver i kommunikationsudvalget
Instagram: Marie
Facebook: Marie
Nyhedsbrev: Ursula
Pressemeddelser: Ursula
Plakater: Johan
Sende referat ud og invitere til næste møde på mail. Samtidig også på Facebook: Mathias
Hjemmeside: Mathias

2) Nye medlemmer
Vi skal have formuleret nye velkomstbreve hvor der er opdaterede priser. Ursula formulerer en ny udgave.
Vi beder Johan om at kigge på layoutet til velkomstbrevet så det bliver mere professionelt.
Alle nye medlemmer skal inviteres til møderne så vi får et større fremmøde og deltagelse fra de nye
medlemmer. De skal inviteres pr. email sammen med link til Facebook begivenheden.

3) Kulturnatten 2015
Ursula undersøger hvordan man kommer med i det officielle program.
Vi vil gerne afholde croquis igen.
Vi prøver om vi kan få samme model igen.

4) Andre faste arrangementer
Vi prøver at finde nogle faste arrangementer hvor vi kan komme med i nogle officielle programmer.
Vi diskuterer videre til næste møde.
Vi skal også finde arrangementer til de kolde måneder hvor det er svært at sidde fast nede i Pavillonen.

I forhold til overtagelse af kontrakten skal jeg sende til Maria alt som jeg skal bruge for at kunne udregne
hvad vi evt. skylder.
Tage kontakt til slots-og ejendomsstyrelsen.
Vi skal invitere alle medlemmer til vores interne gruppe via email.
Spørge Natasha om Beatrice må bo her i weekenden.

Tjekke at Katja har betalt medlemsskab
Tjek betaling for Beatrice, Julie og de fremtidige udstillinger
Skriv mail til Splitart om at de gerne må fortsætte betalingen.
Spørge Marie om hun gerne vil stå for fremtidige facebook events (møder og ferniseringer)
Skelne mellem forudbetalinger og regelmæssige betalinger med farver i arket.
Alle nye medlemmer skal inviteres til vores interne gruppe.
Automatisere tilmeldingen af nye medlemmer så de får en automatisk mail med velkomstbrev, regning og
invitation til vores interne facebook gruppe.

