
 

Dagsorden: Bestyrelsesmøde i Falihos 

Online – Dennis sender link i bestyrelsesgruppen på 

dagen. 

 

Dato og tidspunkt: 

08.05.2021 

10.00-13.00 

 

 

 

Indkaldte: Rasmus, 

Ditte, Pernille, Kristine, 

Bente, Dennis, Bente 

W, Christian, Mette 

  

Afbud: Bente Wain, 

Pernille (delvist) 

 

Mødeleder: Dennis 

Ordstyrer: Dennis 

 

Referent: Anders 

Dagsordenspunkter: Mål: Referat: 

Siden sidst... At få delt og informeret 

om det arbejde vi hver 

især gør mellem møderne. 

 

 

Status på økonomi Orientering om 

foreningens økonomiske 

situation. 

Bestyrelsen godkender kassererens ønske 

om skift af bank fra Nordea til Lån & 

Spar bank. 

Et bestyrelsesmedlem gør opmærksom 

på dårlige erfaringer med 

erhvervsafdelingen i Lån & Spar. 

”Historie og samfundsfag” At få aftaler på plads for 

den kommende udgivelse. 

Deadline for artikler 25. maj.  

 

Der undersøges stadigvæk Hantholm 

bunkermuseum og Dennis undersøger 

med Kolding Stadsarkiv 

 

Intet om Folkemødet i bladet.  

 

Dennis undersøger med Koncentrat om 

de vil lave artikel om rigsretssagen.  

 

Alternativt laver vi noget selv i 

kombination mellem bladet og 

hjemmesiden.  

 

Vi afsøger muligheder for fokus på 

inddragelse af regions- og 

kommunalvalget 

 

Dennis forhører sig hos Alinea ift artikel 

om kontroversielle emner i kulturfagene. 

 

Christian forhører sig om artikel om 

Dybbøl Mølle.  

 

Arrangementer 

 

1. Evaluering og 

feedforward 

Gode erfaringer ift setup.  

 



1.Historiedidaktisk 

netværk 

2.Kan vi bruge nogle af 

de erfaringer der er 

fra nedlukningen 

fremadrettet? Skal vi 

fx arbejde mere i 

korte webinarer? 

Hvis ja, om hvad? 

 

 

2. Drøftelse Meget lang dag 

 

Vi kunne overveje, at sende live fra vores 

årsmøde/generalforsamling, så vi laver 

en hybrid mellem fysik fremmøde og 

online fremmøde.  

 

Anders undersøger, om antallet af 

skolelærere, der deltog. 

SoMe-plan Opfølgning op mødet i 

SoMegruppen – Rasmus 

styrer punktet. 

Vi bruger artikler mere aktivt enkeltvis 

for at ”sprede” bladet mere ud.  

 

Det giver en rækkevidde på 7.000 

personer pr. gang.  

 

Der kommer flere medlemmer ind i 

gruppen.  

 

Planen forsætter. Til sommer prøver vi, 

med data, at kontakte forlag igen ift. 

sponsorater.  

 

For mere, så se referat fra SOME-

gruppens møde.  

 

Rasmus undersøger forskellige fonde ift. 

Klima. 

Henvendelse fra Dagbladet 

Information om 

fondsansøgning og 

samarbejde, 

Anders (delvist Dennis) 

har haft dialogen, så 

Anders udlægger punktet.  

Anders er i dialog og holder gruppen 

opdateret ift evt. arbejde, der kaster 

penge af sig.  

Evt  Næste møde er 21. august 

 

 

 

 


