Dansk Radonforening bestyrelsesmøde nr 1
Dato: 17.09.2015
Deltagere:
Manja Lykke Alvagård (MA)
Bjarke Jacobsen (BJ)
Hans-Jørgen Frisesdahl (HF)
Charlotte Gudum (CG)
Afbud:

Sted: Radonhuset, Ejby Mosevej 5, 2600
Glostrup
Formand
Næstformand
Kasserer, referent
Ingen afbud

MA havde indkaldt til bestyrelsesmøde med forslag til dagsorden.
1. Valg af referent

Dagsorden blev godkendt. CG blev valgt til referent.
2. Konstituering af bestyrelsen
MA er formand, BJ er næstformand, HF er bestyrelsesmedlem, CG er kasserer. Allan Rabe fra
Nordisk Radonmåling er suppleant.
3. Drøfte evt. forretningsorden for bestyrelsen
Der var enighed om at en uformel og ukompliceret forretningsorden vil være at foretrække. MA
fremsender forslag til en forretningsorden for foreningen.
4. Underskrive referat og vedtægter
Referat og vedtagne vedtægter fra den stiftende generalforsamling blev underskrevet.
5. Pressemeddelelse ift. foreningens stiftelse?
Der udsendes pressemeddelelse. MA skriver udkast. Sendes til f.eks. Bygnet.dk og
konstruktørforeningen.
6. Forslag til slogan? Det kunne evt. sendes ud som forslag til medlemmerne.
Bestyrelsen har ikke valgt et slogan. Forslag fra medlemmerne er velkomne.
7. Logo – hvad skal det indeholde/forestille?
Et hus med symbol der signalerer radioaktivitet, uden at det er det gule advarselssymbol, med
mindre det anvendes diskret. MA indhenter pris på design af logo.
8. Bankkonto – Dankort?
Der skal oprettes en bankkonto, men der er ikke behov for at tilknytte Dankort. MA og CG vil få
adgang til konto. MA opretter.
9. Indhold til hjemmesiden? Evt. Chatprogram

MA indhenter tilbud på design, opsætning og hosting af hjemmeside. Der skal købes domæne med
tilhørende e-mail til foreningen. MA har indhentet priser og opstiller budget og ansøgning til Bolius
om midler til dette.
Hjemmesiden skal som minimum indeholde:
a) Foreningens formål og vedtægter
b) Bestyrelsen med kontaktinformationer i form af e-mail til foreningen
c) Medlemsliste og oplysninger om indmeldelse
d) Fakta om Radon
e) Referater fra bestyrelsesmøder
f) Chat-forum, kun adgang for medlemmer
g) Nyheder/aktiviteter
h) Erfaringsopsamling
i) Råd omkring radon
j) Radon ift. nybyggeri
10. Tilbud på udarbejdelse af diverse arbejde
Se pkt. 9
11. Forslag om brug af Dinero til regnskabsprogram
Ind til videre udarbejdes regnskab i XL og regninger udsendes per mail af CG.
Flere har udtrykt interesse disse kontaktes for evt. indmeldelse.
BJ kontakter: Niras, Rambøll og Ardex
CG kontakter: TI og Byg-erfa.
12. Forslag om brug af Dropbox-mappe til samling af relevante doks mv.
MA opretter og sender invitation.
13. Forslag om Foreningens medlemsskab af Kræftens Bekæmpelse
Udgifter til medlemskab medtages i ansøgning fra MA. Hvis ikke der er midler vil medlemskab ikke
blive prioriteret.
Der foreslås kontakt til andre foreninger med henblik på samarbejde. CG kontakter Selskab for
Bygningsfysik hos IDA.
14. Hvad skal Foreningen bruge ressourcer på fremadrettet?
MA skriver udkast til ministeren ift.
- Radonmålinger af kommune
- Spørge til radonmåling af nybyggeri
Spørge AT, hvad deres holdning er til Radon på arbejdspladser.
CG foreslår gå-hjem-møder for medlemmer, gerne i samarbejde med andre foreninger:
Forslag til emner for møder
-

Generel introduktion til radon og radon i boliger
Hvordan undersøges, målemetoder, tolkning, fejlkilder mv.
Metoder og erfaringer med renovering og afhjælpning
Nybyggeri, erfaringer og metoder

15. Kan det Økologiske Råd være passivt medlem?
Det blev diskuteret hvem der kan komme i betragtning til passivt medlemskab. Det blev besluttet at
Det Økologiske Råd kan være passivt medlem.

16. Lave budget/ansøgning til Bolius
Se pkt. 9

17. Næste møde: 8.oktober 2015 kl 20 i Radonhuset, Ejby Mosevej 5, 2600 Glostrup

