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referat bestyrelsesmøde den

Lars Jørgensen, formand & sekretær
Leif Olsen
Mogens Olsen
Peter Johannessen
Elisabeth Rasmussen
Lisbeth Severin
Nikolaj Fjellerad

2. december 2017 kl. 15.00
Lindetsvej 4

dagsorden:
1:
2:
3:

4:

5:
6:
7:
8:

godkendelse af dagsorden, herunder sager til pkt. 8
godkendelse af referat fra mødet 7. september
(bilag 1)
stort tillykke til os selv!
vi kom ind - og hvad så?
- hvordan holder vi Leif i kort snor?
- faste formøder op til kommunalbestyrelsesmøderne?
- formøder om dagsordener til miljø- og naturudvalget?
Leif:
- politiske udmeldinger i forhold til konstitueringen - jeg har fået et 'arbejdsmøde' udskudt til efter vores
bestyrelsesmøde, men der er stærk vilje at melde noget politisk ud fra konstitueringspartierne
- forhold til Ø - Morten og Niclas er MEGET aktive om forskellige planer, som de har - hvad skal vores forhold være?
- konfirmering af navne til diverse poster som vi har fået. Indtil videre har jeg selv følgende ideer:
a:
Fællesankenævn (skat) Peter
b:
Integrationsråd - mit forslag: medlem Elisabeth - suppleant Nikolaj - vi mener at vi skal prøve at bruge
denne post til noget aktivt.
c:
Svanekegårdens fondsbestyrelse (ingen har meldt sig).
fastlæggelse af et medlemsmøde & nytårskuren, dato for generalforsamlingen
valg af landsledelsesmedlem
(bilag 2)
flere medlemmer
resten

referat:
ad 1: begge godkendt; intet til pkt. 8
ad 2: enighed i bestyrelsen om et ja
ad 3 & 4 (behandlet samtidigt):
- faste formøder før møder i økonomiudvalget
- den politiske udmelding fra partierne i konstitueringsaftalen udskudt til en gang i januar, Leif
får nogenlunde frie hænder
- vores forhold til Ø diskuteret
- navne til diverse poster: Peter i fællesankenævnet, Elisabeth i integrationsrådet, Michael
spørges om suppleantpladsen hertil, Lars i Svanekegårdens fondsbestyrelse
ad 5 & 6 (behandlet samtidigt):
- storkredsmedlemsmøde (valg af landsledelsesmedlem) og nytårskur i den rækkefølge lørdag
den 13. januar 2018 kl. 16 på Lindetsvej 4
- bestyrelsen indstiller Lars til landsledelsen
- dato for generalforsamlingen blev ikke fastlagt
ad 7: vi begynder uddelingen af materiale i januar
ad 8: intet til referat
ref:
Lars
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