Dansk Radonforening bestyrelsesmøde nr. 3
Dato: 19.11.2015

Sted: Golder Associates A/S, Maglebjergvej 6,
1, DK-2800 Kgs. V. Charlotte Gudrum

Deltagere:
Manja Lykke Alvagård (MA)
Bjarke Jacobsen (BJ)
Hans-Jørgen Frisesdahl (HF)
Charlotte Gudum (CG)

Formand
Næstformand
Bestyrelsesmedlem
Kasserer

Afbud:

Ingen afbud

MA havde indkaldt til bestyrelsesmøde med en række forslag til dagsorden. På mødet har vi
drøftet:
1. Valg af referent.
Dagsorden blev godkendt. Bjarke blev valgt til referent.
2. Godkendelse af sidste bestyrelsesmødereferat.
Sidste bestyrelsesmødereferat blev godkendt. Desuden blev der godkendt en del oprettelses
dokumenter ved underskrifter.
3. Vi tog en beslutning på en skabelon til en vores nye webside, Manja havde på forhånd sendt nogle
eksempler.
4. Vi drøftede hjemmesidens indhold, og vi drøftede logo (Manja er gået videre med logoet ud fra
vores forslag), og desuden uddelegere vi siderne som skulle skrives inden for 2-3 uger.
Websider og uddelegering af sider:











Om selve foreningen – Manja skriver
Fakta om radon – Charlotte skriver
Medlemsliste mv. –
Referater fra bestyrelses møde
Lovgivning om radon – Manja skriver
Måling af radon – Bjarke skriver
Chat forum –
Nyheder/aktivitet – (lige nu kan der fx skrives om radonkampganen), Manja skriver
Erfaringsopsamling –
RadonSikring, Radon nybyggeri – Hans

Andre opgaver


Billeder til websiden – Manja har nogle gode bud

5. Vi har drøftet nedsættelse af arbejdsgrupper/udvalg i de forskellige firmagrupper for at lave bla.
kvalitetssikring af foreningens medlemmer. Til start prøver vi nu, at få tilslutning af målefirmaerne
til en undergruppe, der kan højne kvalitetssikring af målevirksomhederne. Emnet er meget
relevant, da der netop er kommet to nye radonmålefirmaer op – med nogle meget useriøse
målemetoder og/eller ulovligt indhold på siderne ift. ophavsret mv. Som udgangspunkt benytter vi
naturligvis lovgivninger og Boligstyrelsens anbefalinger – men der er desværre en del aspekter, som
styrelsen (endnu) ikke har klare anbefalinger omkring, hvilket vi også vil tage stilling til.
6. Vi tog en snak omkring udbredelsen af foreningens eksistens. Når Radonforeningens side er i luften,
vil vi prøve, at få foreningens virke ud til pressen. Der vil naturligvis blive lavet en
pressemeddelelse, og hvis vi er meget heldige, så vil vi prøve at komme med i Godmorgen Danmark
ol. Dette skal koordineres med Bolius Radonkampagne – der kommer tilbage i ca. uge 2-6 i 2016. Vi
har også snakket omkring at lave en folder og/eller visitkort.

Referent:

Bjarke Jacobsen (RadonHuset)

