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            Mødereferat 

1. Godkendelse af dagsorden næste møde 

Dagordenen godkendtes 

2. Siden sidst 

Det blev oplyst, at det ikke have være muligt at få kalenderne for til at "nå 
sammen" til et egentligt pressemøde i forbindelse med relanceringen, hvor-
for tanken var opgivet. 

SSK nævnte, at der var fundet en del fejl i den nye hjemmeside i det test-
miljø, som flyttes over i drift den 29. november. EAP var uforstående over-
for dette, som viste sig at være nogle sider, som den nye studentermed-
hjælp havde redigeret i, og som skulle have været fjernet.  

EAP gennemgik herefter hjemmesiden. Bestyrelsen var som helhed tilfred-
se med layout og indhold, men det blev - uanset ovenstående - påpeget, at 
der så få dage før relanceringen var ganske mange småfejl i indholdet. 
EAP oplyste, at der formentlig var tale om, at en del af korrekturrettelserne 
endnu ikke var overført til testsiden og lovede at gennemføre en afslutten-
de kvalitetssikring inden offentliggørelsen. 

3. Budget og regnskab 

Opgørelse pr. 24. november (udsendt inden mødet) viser et forbrug på 
1,71 mio. EAP oplyste at opgørelsen er inkl. løn vedr. december men eks-
klusive en række af de udgifter der er i forbindelse med relanceringen.   

4. Omprioriteringspuljen 
TS oplyste, at økonomikontoret har oplyst at alle institutionen og 
bevillinger i udgangspunktet er omfattet af 2 % reduktionen og at 
bestyrelsen i sit budgetoplæg vedrørende 2011 må argumentere for 
en tilbageførsel af rammen.  
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5. Retningslinjer for anvendelse af domænenavn til e-mailadresser 

Udsat til møde 10. 

6. Relancering 

Blev drøftet under punkt 2 

7. Mødeplan 

Aftaltes fastlagt pr. post 

8. Eventuelt 

TS foreslog at bestyrelsen betænkte de mange skribenter med en boggave 
"som tak indsatsen" i forbindelse med relanceringen. Bestyrelsen var enig 
heri. EAP/TS ordner det praktiske. 
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