
Referat bestyrelsesmøde 08/08-2022

1) Formalia
a) Valg af mødeleder

i) Marlene
b) Godkendelse af dagsorden

i) Godkendt med tilføjelse af oprydningsdag/praktisk
c) Godkendelse af referat

i) Godkendt
d) Afbud: Thomas, Claudia, Helene, Valdemar

2) Ansøgning om orlov
a) Melina søger orlov fra bestyrelses og næstformandsposten indtil efter FT valg

i) Godkendt
ii) Finn overtager næstformand opgaverne

3) Orientering fra FT kandidater
a) Melina orientere og efterspørger det strategiske politiske.
b) Der bliver indkaldt til stormøde for SFUere og SFere, det må gerne komme i

nyhedsbrevet.
c) Der bliver lavet en indsamling, den må også gerne komme i nyhedsbrevet.
d) Der kommer en flyer på et tidspunkt
e) Der er lavet et ungt kandidathold, på tværs af partierne.
f) Der er en LMKer Katrine
g) Hvis der kan blive forhørt om hvor mange plakater Lasse og Thomas har, så

deres plakater kan komme med ind i ruten.
h) Der bliver snakket lidt om forskellige SoMe platforms udfordringer og

potentialer.
4) Orientering fra byråd med debat

a) Der bliver vendt skolelukning af mindre skoler.
i) De skoler der er taler om er udvalgt på baggrund af klassekvotienten

og muligheden for at styrke fagligheden, ved at få større klasser der
hvor eleverne flyttes hen i.

(1) I forhold til den faglige kvalitet, så får flere fra landsbyskolerne
en ungdomsuddannelse, og dermed er det ikke nødvendigvis
et holdbart argument i forhold til faglig kvalitet.

ii) Vi skal holde fast i vores beslutning om, at vi kun skal lukke skoler,
hvis der ikke er opbakning fra forældrene i området.

b) Generelt kommer vi til at tage forbehold for den videre proces.
5) Medlemsmøde om budget sidst i august

a) Der skal være to medlemsmøder. Det ene skal være umiddelbart efter
offentliggørelsen af budgetforslaget fra magistraten. Det afholdes d. 12
september kl 19-21 (Bestyrelsesmøde kl 18-19)

i) Det bliver primært Peter og Jane der afholder oplægget og facilitere
samtalen om budgettet.

b) Det andet skal være efter vi har udarbejdet SFs eget forslag (dem fra
bestyrelsen der vil ud over Peter og Jane).

i) Første møde herom Tirsdag d. 13 kl 19 hos Jane og Finn



ii) Andet møde herom Onsdag d. 21 kl 19 hos Jane og Finn
iii) d. 26 september holdes dette medlemsmøde efter borgermødet d. 22

september, så der kan komme perspektiver med derfra, hvis det er
relevant.

6) Eventuelt
a) Oprydningsdag/praktisk

i) Finn og Benjamin tager et ryk i ugen.
b) Man kan følge med i forhold til besparelser, udvidelser og hvad der sker på

budgetområdet i de enktle udvalg, det kan findes på det enkelt udvalgs side.
c) Der holdes julefrokost hos Marlene d. 3 december.


