Referat af fællesmøde d. 4. oktober 2018

Oplæg om databeskyttelsesloven & databeskyttelsesforordningen af jurist Claudia Mink
Claudia startede med at præsentere sig og så startede hun ellers på en spændende beskrive
af, en lov som hele tiden har været der. Nu er der bare fokus på hvad vi må og hvad vi ikke
må.
Lister er generelt godt, men ikke hvis de indeholder personfølsomme oplysninger. Her
spurgte flere indtil bla.;
Om det var ok at sende mails med lister, det kan ikke anbefales.
Om det var ok at have listerne på computeren derhjemme, hvis der er kode til computeren
så er det ok, ellers kan det ikke anbefales
Om det var ok at gennem oplysninger på instruktører, det er ok hvis de har givet deres
tilladelse, hvilket vi ikke har indhentet tidligere, så det kan ikke anbefales.
Om det er ok at have dropboks med fotos, mange gamle fotos ligger fortsat på dropboks,
det er ok hvis de har givet deres tilladelse, hvilket vi ikke har indhentet tidligere, så det kan
ikke anbefales.
Alle havde en god fornemmelse af hvad vi må og ikke må, da Claudia var færdig med at
fortælle.

1. Nyt fra bestyrelsen
Vi har en god bestyrelse, vi arbejder på at finde en ny kassere da Allan stopper, og vi
arbejder på at finde en ny økonomiformand til bestyrelsen da Mette stopper.
2. Hvordan går det med de nye aktiviteter
Det går fint, der er børn til det nye hold i gymnastikken med særlige behov. Kvinderne på
Landsbykortet har haft et godt arrangement i forsamlingshuset med stor opbakning fra
byens kvinder.
3. Bordet rundt
Det går godt i de forskellige udvalg, de udfordringer som dukker op bliver løst.
Tennisudvalget følte at det var lidt udfordrende, men der var håb for fremtiden, banerne var
ok, men de var plads til flere tennisspillere.
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