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Indkaldte: Rasmus,
Ditte, Pernille, Kristine,
Bente, Dennis, Bente
W, Christian, Mette

Referat: Bestyrelsesmøde i Falihos

Overgade 41 1.th
5000 Odense C

Afbud: Christian
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Dato og tidspunkt:
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01.februar 2020

Mødeleder: Den
siddende formand
Ordstyrer: Den
siddende formand

10.30-14.30

Referent: Pernille
Dagsordenspunkter:

Mål:

Referat:

Konstituering

At få konstitueret en
bestyrelse for det
kommende år.

Formand: Dennis
Næstformand: Rasmus
Kasserer: Bente Wangsgaard
Redaktører: Ditte og Kristine
Webmaster: Rasmus
Suppleanter er meget velkomne til at
deltage i møderne.
Rasmus sørger for at rette facebookgruppen til.

Siden sidst...

At få delt og informeret
om det arbejde vi hver
især gør mellem møderne.

Dennis: Er startet job.
Omtale i Odense lærerblad.
Kontakter med folk om omtale
mm.
Brugt tid på genforeningens
projekt.
Bente: Arbejdet på medlemssiden
på den nye hjemmeside. Der er en
udfordring med
institutionsmedlemskaberne.
Nye bestyrelsesmails er på vej.
Kristine:
Arbejdet med bladet samt
anmeldelser fra medlemmer.
Mette:
Genforeningsprojektet samt
artikel i Columbus.
Møde med Læsø Kunsthal.
Tale til Samfundslærerens dag.
Ditte:
Igang med bladet.

Henvendelse fra en forfatter, som
laver en biografi om Frederik den
8.
Vi opfordrer til en artikel til
bladet og evt. udgive første
kapitel. Bogen til anmeldelse.
Såfremt projektet virker
interessant så ser vi nærmere på
om vi vil indgå i samarbejde om
at omskrive noget til elevrelateret.
Bente Wain:
Fokus på inspirationseftermiddag
i folketinget.
Møde med Læsø Kunsthal.
Rasmus:
Hjemmesiden er ved at være
opdateret og klar.
Bladet lægges op i 2 versioner en til at bladre og en i ren pdf.
Dommer til DM i fagene.
Pernille:
Læringsfestival - tilmelding og
planlægning
Facebook

Status på økonomi samt
budget for 2020

Orientering om
foreningens økonomiske
situation samt drøftelse
og godkendelse af budget
2020.

Budget:
Der lægges 12.000 kr på honorar.
Ellers godkendes budgettet, som det
foreligger.

”Historie og samfundsfag”

At få aftaler på plads for Temanummer om demokrati og
den kommende udgivelse folkestyre.
- Blandt andet:
- Unge byråd i Fredericia
- Tårnby ungekommune
Omtale af genforeningens temadag i
martsnummeret
Omtale af Clios genforenings-materiale.
Omtale af hjemmeside - i majnummeret.
Clio - Dennis undersøger hvem vi skal
kontakte via Anders Peter.

Foreningens fremtid –
forening vs. forretning

Videre arbejde med
strategiske overvejelser
fra det seneste møde.

Forening vs forretning:
Dennis skal til næste møde beskrive en
model for bestyrelsesarbejdet ud fra

dagens drøftelse.
Nyt fra fagene på dagsordenen?
Styrke at vi kommer fra forskellige dele
af fagene fx læreruddannelse, historie/
samfundsfag, museer mm.

Arrangementer
1. Samarbejde med
Folketinget
2. Genforeningen
arrangement i
samarbejde med
Grænseforeningen
og Clio
3. Læringsfestival
4. Årskonference 2020
5. Historiedidaktisk
netværk
6. DM i fagene
Andet?

1. Bente Wain og
Christian
2. Rasmus er godt i
gang med
arrangementet om
Genforeningen og
styrer punktet.
3. Pernille. Alle
finder ud af,
hvornår de kan
deltage.
4. Alle byder ind.
5. Genforhandling
af, hvem der
repræsenterer
Falihos
6. Rasmus
Andet?

1. Der er pt. 15 tilmeldte.
2. Der er skåret workshops fra pga
for få tilmeldte.
Der påtænkes at lave et lignende
arrangement den 14. april på
Nationalmuseet i København.
3.
Ditte og Pernille hjælper med
opstilling.
Dennis - begge dage (Klim +
Falihos)
Rasmus - begge dage. (Klim +
Falihos)
Kristine - Torsdag efter kl 12.
Ditte - torsdag efter kl 12
Pernille bestiller mad efter antal
der kommer.
Pernille - Hotel fra tirsdag til
torsdag.
Velkomstgaver, postkort, roll up
mm.
4. Drøftelse af årskonferencen.
Vi laver ikke konferencen i 2020.
I stedet arbejder vi med at komme
ind i andres konferencer og få
indflydelse der.
5. Konference 18. september på
Rødkilde i Vejle.
møde igen 6. marts.
Pernille overtager rollen .
6. Kan opgaverne derfra bredes ud
efter konkurrencen, så flere får
glæde af opgaverne
efterfølgende?
Rasmus kontakter dem.
Rasmus overtager rollen.
Rasmus undersøger mulighed for
at lave DM i Samfundsfag.

7. Samfundsfagslærernes dag.
Dennis deltager den 10. marts i
Aarhus
Bente Wain deltager om
formiddagen den 11. marts.
Mette er der begge dage.
8. Historielab lægger i dvale
9. Nordisk Samarbejde.
Konference i februar.

Evt

Roll Up:
Rasmus bestiller 2 roll ups med logo.

Hjemmeside:
Mail til hele bestyrelsen besvares af
Dennis eller tages i facebookgruppen.
Mails til bestyrelsesmedlemmer:
Formand@falihos.dk
Redaktion@falihos.dk
webmaster@falihos.dk
Kasseren@falihos.dk
Mails skal sættes op, så der også svares
fra denne.
Alle sender deres mailadresse og rettelse
til personlig tekst sendes til Rasmus.

Mette vil gerne lægge hus til en lang dag/
overnatning til udvikling af foreningen
mm.
Punkt på næste møde.

