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Referat bestyrelsesmøde FS10  
Scandic Sluseholmen, Molestien 

1.5.2019 

Referent: Hanne Becker 

Tilstede: Lene Bering, Inge Gustavsen, Tilmize Aydemir, Tanja Due Krogh, Hanne Becker 

Gæst: Helle Klestrup og Nicolaj 

Afbud: Rikke Petersen Ravn & Yvonne Reinholdt 

 

Mødet i dag er et arbejdsmøde i forhold til at blive klar til Horatio 8.maj 2019 

Obs punkter eller ”to do” – opskrevet i listeform 
Lene gennemgår programmet – programmet er i tryk – vil også blive lagt på nettet 

- Der er aktuelt tilmeldt ca. 420 fra 22 lande 

o 390 fuldbetalende 

o 13-14 på dagskort 

o 11 udstillere – nok 6 pr dag 

o 27 gratister 

o Så der bestilles 430 torsdag og fredag og 400 lørdag 

- Præsentationer på festivalen (deltagere skal selv i dialog med oplægsholdere om at få tilsendt evt. 

oplæg) 

o Oral = 20 min (15 minutter og 5 til spørgsmål) 

o Symposium er 1 time 

o Workshop er 1-2 timer 

o Poster – der er 11 boards 

- I øvrigt følger vi opgavebeskrivelsen 

 

Hvad  Hvem Opfølgning 

Inden konferencen  Helle sender en velkomst mail til 
alle deltagere 

Onsdag   

Pakke takser - onsdag Vi starter fra kl. 12 og så støder 
man til, som det kan lade sig 
gøre 
 
Merchandise sendes dertil 
Helle kommer med 
konferencebøgerne 
 
 Tjek in fra kl. 16 – med hjælp af 
Tilmize og Tanja 

Vi skal pakke i Foyeren. 
Vi har kun 400 takser så der er til 
deltager, der deltager heldags 
(minus dagskort og udstillere) 
Alle får konference bog 
Navneskilt: der er forskellige 
slags – det har Helle styr på 
 
Blok og kuglepen er på hotellet 
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Helle kommer med bykort 
Hanne har pop-up 

Rådhus - onsdag Lene eller Nina skal byde 
velkommen (og en fra 
Borgerrepræsentationen) 
Folk skal selv sørge for transport  

Lene skriver til Nina 
 
 
Der er vandbus kl. 17.45 – vi kan 
lede folk derned. Der skal betales 
24 kr. i kontanter. 

Konferencemiddag, fredag Der er 191 tilmeldte 
 

Der stilles 2 stk. borde op til 
Horatio board og keynote-
speaker  
Ellers fri placering 

Social Run – alle dage Lene og 3 uddannelsessøgende Lene har fået rute med mulighed 
for at hoppe i havnebassinet. 

Silent auction – alle dage Inge og Tanja er ansvarlig. Den 
afsluttes lørdag kl. 11.  
Der afregnes i danske kroner 

Alle husk noget til auktionen 

Hospitalsbesøg søndag 3 stk. 
1 Til Skt. Hans – har Søren styr 
på, der er 50 tilmeldt 
 
 Studietur 2 g 3 er af ca. 1 times 
varighed Tanja sender dem af 
sted i Taxa 
2 Glostrup 20 pladser Claus 
Hansen kl. 12.00 
3 KAPS  2o0 pladser Sidsel Sejr kl. 
12.30 
 

 
Bus søndag kører kl. 11.30 og 
retur 15.15 
 
 
 
Studiebesøg 2 og 3 er først til 
mølle. Tilmelding skal se ved tjek 
ind/registrering ved Helle og 
senest fredag 

Poster 44 stk. 
Har et p-abstrakt nummer 
Der skal navn og nummer på 
posteren 

Hanne og to 
uddannelsessøgende 
Hjælp til nummerering torsdag 
morgen og løbende opsætning 

Lene laver poster-walk (2 timer) 
Ca. 8 min til hver poster. De 
uddannelsessøgende styrer tiden 
Gang i fire walks på en gang 

Post kort og badge Postkort 10 kr. 
Badge lille 10 kr. 
Badge stor 15 kr. 

En kasse, hvor folk betaler 
Indtægt går til betaling af 
Nicolajs billede 

Velkomst torsdag 1½ time fra 
9.00 til 10.30 

Lene byder velkommen kl. 9.00 
Vi skal byde velkommen ud fra 
landkort  
Vi skal synge nationalsangen 
 
 
 
Grete C (DSR) har 15 min taletid 
 
 
Søren Brostrøm på video 

Hvem laver landkort? 
 
 
Hanne laver slides med sange 
(alle tre styk – inkl. Kom maj og 
jeg vil male)) 
 
Lene har sendt mail til hende, 
hvad vi tænker er aktuelt at tale 
ud fra 
Har ikke hørt fra Søren endnu. 
 
 



3 
 

 

Key note Knud Christensen Inge er chair   

Præsentationer  De studerende skal hjælpe i 
rummene med at få 
præsentationer på pc 
Der er it fra hotellet i det store 
rum 

Tanja og Inge mødes med de 
studerende som er koblet på 
silent auction kl. 8.30. 
Kl. 8.15 mødes Christian og Inge 
med de studerende som skal 
være praktiske hjælpere i de 
forskellige rum. 

GA Horatio Vi tilstræber at den danske 
bestyrelse deltager 

Lene afklarer med Horatio board 
omkring forplejning til 
generalforsamlingen 

Værtshus kl. 20   

Fredag   

Fredag starter vi kl. 9 Vi tilstræber, at bestyrelsen 
mødes til fælles morgenmad kl. 
8-8.15 alle dage 

 

Konferencemiddag  Transport pr båd Vi skal alle hjælpe med at få folk 
til bådede 

Lørdag   

Lørdag DISS er her ikke lørdag 
Der er dagsdeltagere 

Rikke tager imod fra 8.30 til 9.15 

Kl. 13.20 Nicolaj læser digt op  

Kl. 16  Poster award  

Kl. 16.10  Kor (Tilmize)  

Kl. 16.60.  Næste møde er i Tyskland  
Nina slutter af 

 

Rettelser til program – 3 stk. 9.5 ny chair Thomas Petr står på 
to steder samtidig 
Laura Kaag er musikindslg den 
9.5 kl 16-35 
10.5 der skal en chair på ved 
Allan S 

Måske det kan få at rettes i 
hjemmeside versionen 

Øvrigt Inge har spørgsmål fra 
redaktionen 
Christian: turistguide bemandes 
15 min hverdag (en bestemt 
pause) 
Teis: skal hjælpe med synlighed i 
området 
Linda: menneskebibliotek lørdag 
kl. 9 til 11 hos Nicolaj – opgaver 
er beskrevet  
Næste blad: der mangler en 
leder og indhold måske kan 
Nicolaj få et digt i, og måske en 
foto-reportage (ved Lilli?)  
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Øvrige punkter ud over Horatio: 

- Årsmøde og generalforsamling ved Inge: den 5.12.2019 der er indgået aftale med Koldingfjord, 

fokus efter Horatio 

- Ansøgning om økonomisk bistand ved Tilmize: bestyrelsen vurdere, at pengene til økonomiske 

tilskud til medlemmer for 2019 er anvendt på de uddannelsessøgende på specialuddannelsen. 

- Uddannelsesrådet for specialuddannelsen ved Hanne: der er møde den 15.5.2019 – der skal 

spørges om der må være en suppleant 

- De tilstedeværende skriver under på regnskab fra Tilmize, øvrige skriver under til Horatio 

 


