182/17 3. maj 2017
Redaktionens møde hos Jan forretningsfører i Bredsten onsdag d 3. maj 2017
hvor Jan bød på mad og Jette havde lavet Dagsorden: (Vi fandt sent i mødet ud af, at Christina skal
være referent til redaktionsmøder, derfor er dette referat skrevet ud fra hukommelse eftersom jeg
ingen notater har fra mødet)
(Møde deltagere: Jette Nybo Andersen, Jakob Rasmussen, Christina Holm & Forretningsfører Jan E.
Nielsen)
Første møde med DcH Bladets nye redaktør, hvis titel blev diskuteret – er Jettes titel redaktør
eller udvalgs formand eller blad ansvarlig.
1: Gruppens medlemmer og Jan præsenterede sig
2: Vi snakkede om gruppens størrelse og blev enige om, at vi indtil videre er Jette, Jakob og Christina
(Jan fortalte om et potentielt nyt medlem, som Jette tager kontakt til)
Vi blev enige om evt. at indføre Skype møder i redaktionen og så holder redaktions møde i forbindelse med DM, Landsmøde og Fællesmøde (arrangementer vi alle alligevel deltager i/skal dække)
3: Jan fortalte om sin kontakt til Vendemus (korrektur læse firma) og fortalte lidt om ELBO (trykkeriet)
4: Vi snakkede lidt om hvad vi synes, at DcH Bladet skal indeholde fremover. Bla. kendskab til menneskene i HB, fokus på bladspild, alle grene skal gerne føle sig set/vist i Bladet i løbet af et år,
5: Snak omkring hvor meget stof vi har til Blad 3, konklusionen var at vi nok har for lidt
6: ”Årshjul” – hvilke aktiviteter/arrangementer går igen fra år til år i hvilke blade? Intet blev skrevet ned, men DM, Landsmøde, E-turen blev b.la. nævnt
7: Vi snakkede lidt om penge og budget, og Jette mente ikke at hun ville få store udgifter til indkøb
af udstyr. Et DcH memory card til Jakob og Christina blev diskuteret og Christina skal indhente tilbud.
Under eventuelt bragte Christina emnet op omkring synlig beklædning af redaktions medlemmerne op. Hun mener, at Jette bør have DcH Bladet tøj. Jan havde nogle veste liggende som er
prøver fra DcH Shoppen og han vil undersøge om han må trykke DcH Bladet på dem og give dem
til redaktionen. Vi snakkede også lidt om mødet hos ELBO dagen efter. (Mødet blev dog aflyst og
rykket til d. 19 maj).
Referat skrevet af Christina Holm, Ribe d. 30/5
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