
Referat bestyrelsesmøde d. 7-6-2021

1) Valg af mødeleder
a) Benjamin

2) Godkendelse af dagsorden
a) Godkendt

3) Endelig behandling af forretningsorden
a) Debatten omhandler hvem og hvordan en debat skal afsluttes, og hvorvidt

forslaget der indeholder samme procedure som i landsledelsen, ligger i vores
partiforenings demokratiske ånd. Samt hvis vi ikke kan tale os sammen, så
har vi tabt på forhånd.

b) Ændringer i forretningsorden:
i) “og med evt. hjælp fra referenten” tilføjes efter “Når sagen er belyst,

skal mødelederen”
ii) Sideordnet 1:

(1) a) Slette: Eller når planmæssig afvikling af mødet
nødvendiggør det. (Faldet)

(2) b) Tilføje: “Eller udsætte debatten såfremt der er enighed
herom” efter “Mødelederen kan forslå, at talerlisten lukkes, når
sagen er belyst, eller planmæssig afvikling af mødet
nødvendiggør det” (Vedtaget)

(3) Det oprindelige (faldet)
iii) Sideordnet 2:

(1) a) Slette: Ethvert medlem kan undervejs i mødet bede om
ordet til proceduren, og har mulighed for at foreslå, at debatten
afsluttes. Mødelederen gennemføre evt. afstemning herom.
(faldet)

(2) b) Tilføje: “og såfremt der er flertal for at afslutte debatten, høre
mødelederen en sidste gang om nogen vil skrives på
talerlisten, hvorefter den lukkes” efter “Ethvert medlem kan
undervejs i mødet bede om ordet til proceduren, og har
mulighed for at foreslå, at debatten afsluttes. Mødelederen
gennemføre evt. afstemning herom” (vedtaget)

(3) c) det oprindelige (faldet)
4) Medlemsmøde i juni

a) Dato
i) 28 juni

b) Tovholder
i) Emma og Kristine er tovholdere

(1) Melina og Benjamin hjælper
c) Emner

i) Kommunalpolitisk sparringsgruppe volume 1
(1) Der snakkes om hvad baggrundsgruppen i praksis/formelt set

er.



(a) Der pointeres, at baggrundsgruppens arbejde skal
kunne rumme videnspersoner, som ikke sidder i
bestyrelsen, eller som derudover ikke nødvendigvis er
aktive.

(b) Eftersom vedtægterne også skal opdateres, kan der jo
overveje om afsnittet skal finjusteres.

(c) På medlemsmødet indsamles kontaktoplysninger på
personer med interesse i byrådsarbejdet og/eller
specifikke emner, som kan inddrages i
sparringsgruppens arbejde.

(i) Sparringsgruppen kobles på
baggrundsgruppen.

ii) Valg af delegerede til landsmøde
d) Skal også med

i) Stillerliste.
(1) Benjamin henter en stillerliste, så vi kan indhente stillere.

5) Koordinator til KV
a) Punktet udskydes.

6) Aktuelle politiske temaer i Aalborg
a) Vi har kort drøftet følgende emner kort:

i) Nordjyllandsværket
ii) Plusbus
iii) Spritten
iv) Private plejehjem
v) Coronasituationen

7) Sommerfest
a) Hvor

i) Findes når vi har en dato
b) Hvornår

i) FU laver en Doodle.
c) Mad

i) Sammenskudsgilde
8) Næste møde

a) FU finder en dag og laver dagsorden.


