Shelterforeningen
Dagsorden og referat for bestyrelsesmødet
lørdag d. 2. marts 2013
på Fladbro Skov Shelterplads
Fremmødte
•
•
•
•

Formand Nicolaj Skafsgaard
Næstenformand Peter Gjøl Jensen
Kasserer Thomas Schmidt
Bestyrelsesmedlem Thomas Svarre Jakobsen

Dagsorden
• Valg af referent.
Thomas Svarre Jakobsen vælges enstemmigt som referent for aftenens møde.
• Siden sidst.
Formanden fortæller hvad der er sket siden generalforsamlingen. Det nævnes bl.a. at der er blevet søgt penge
hos forskellige fonde for at støtte foreningen økonomisk til de kommende initiativer. Der kommer svar midt i
marts.
• Gennemgang af forretningsorden.
Rettelser skrives i udleveret version, som formanden tager med hjem og gennemretter.
Det besluttes, at der nedsættes et anmeldelsesudvalg, hvilket skal skrives i forretningsordenen.
Efter bestyrelsen har godkendt af rettelserne, vedtages det at forretningsordenen kan anses som færdig.
• Plan for anmeldelsesudvalg.
Da det er et af foreningens hovedformål at anmelde shelterpladser, er der nedsat et udvalg, for hvilket Thomas
Svarre Jakobsen er valgt til formand.
• Anmeldelse.
Der tales en del om forskellige måder at opbygge anmeldelserne på, hovedtrækkene er som følger.
Foreningens anmeldelse vil blive kaldt ”Ekspertanmeldelsen”. Medlemmer af foreningen kan lave en
ekspertanmeldelse, men godkendelse, færdigskrivning og publikation af denne håndteres af
anmeldelsesudvalget. Derved sikres kvaliteten af den anmeldelse som foreningen vil lægge navn til.
Ekspertanmeldelsen vil bestå af et billede (panorama er at foretrække), en rating og en kommentar, evt. et link til
en video. Kommentaren skal fungere som en begrundelse for ratingen. Den skal være kort og præcis, og
afsluttes med ”pros & cons” på punktform.
Det vil være muligt at lægge ”nice to know” billeder med tilhørende kommentar. Dette skal være positive/
negative detaljer som distancerer denne plads fra en gennemsnitlig shelterplads.
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Det skal også være muligt at anmelde shelterpladserne for personer som ikke er medlem af foreningen. Deres
anmeldelse vil være sekundær, og alene bestå af billede, karakter og en begrundelse herfor.
En skitse over en anmeldelse lægges som bilag til referatet.
• Personlig shelter record.
Som et mere eller mindre humoristisk indlæg sent på mødet taltes der om at oprette en register eller lignende,
hvor personer eller grupper kan konkurrere i at have højeste ”Level” indenfor survival-ture.
• Eventuelt.
Der var ikke nogle tilføjelser under eventuelt på dette møde.
Næste møde indkaldes af formanden.
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