Dagsorden til møde vedr. Målets efterfølger
Mandag den 27. oktober kl. 13.
Dagsorden:
1. Kort resume om de 2 afholdte møder, og hvad der hidtil er besluttet vedr. Målets
efterfølger.
4 numre a 8 sider: 1. sept., 1. nov., 1. febr. og 1. maj.
Deadline: 14 dage før
2. Rollefordeling:
Eddie ansvarlig for trykning, Buller for opsætning, Else leverer stof og er kontakt til de
øvrige afdelinger.
3. Hvad skal bladet hedde?
Konkurrence udskrives i 1. nr. Deadline for besvarelse? Præmie?
4. 1. nr. skal udkomme 1. dec. Med deadline 15. november.
5. Indhold:
Bent Jørgensen: Bladet der ikke vil dø og Er Skovbakken stadig en klub i toppen af dansk
idræt?
Karen: En fast rubrik ”Fra bestyrelsen”
Else og de øvrige leverandører ?
Andet?
6. Er der spec. krav til teksternes format?
7. Kommende mødevirksomhed
8. Evt.

Karen, 27. 10.14

Referat af mødet vedr. Målets efterfølger:
Ad 1: Da det var første møde, hvor Eddie var med, blev det konfirmeret, at vi starter med
at udgive 4 nr. årligt á 8 sider:
1. Sept., 1. nov., 1. febr., og 1. maj
Deadline: 14 dage før, som SKAL overholdes!
Bladet trykkes på mat glittet papir (90), omslag (160).
Eddie tager bladene med til Bethesdavej 379, hvor Karen sørger for afhentning.
1. nummer udkommer dog af hensyn til 20 års jubilæum 1. december, deadline 15.
november
Ad 2: Eddie er ansvarlig for trykning, Buller for opsætning, Else leverer stof og er kontakt til
de øvrige afdelinger, der ønsker at få bladet.
Ad 3: Ingen konkurrence om bladets navn. Bladet hedder indtil videre: Medlemsblad for
Skovbakkens ældre medlemmer.
Ad 4: Indhold i nr. 1:
Bent Jørgensen: Bladet, der ikke vil dø og Er Skovbakken stadig en klub i toppen af dansk
idræt? Måske en oversigtskalender, hvor vigtige kampe kan ses i Skovbakken-regi.
Karen leverer i nr.1 stof til en fast rubrik: ”Fra bestyrelsen”
Derudover stof fra Else og de øvrige leverandører. Husk billeder.
Ad 5: Tekst skrives/ afleveres i word-format
Ad 6: 1. nr. evalueres hos Else, Kirkegårdsvej nr. 19, mandag den 8. december kl. 14.30
Ad 7: Evt.

For referatet: Karen. 31.10.2014

