
Referat bestyrelsesmøde 23-8-2021
1) Tilstedeværende:

a) Melina, Benjamin, Claudia, Peter, Bodil, Bente, Thomas, Finn og Magnus
2) Valg af mødeleder

a) Melina er mødeleder
3) Godkendelse af dagsorden

a) Godkendt med tilføjelser fra sidste møde og folketingskandidatur
4) Indstillinger fra sidste møde

a) Oprydning og rengøring
i) d. 5 september kl 12
ii) d. 17 oktober kl 12

b) Internet
i) Der udpeges en til at skaffe noget nyt frisk internet

(1) Claudia har mandat til at finde et godt bud på internet til
under 300 kr/mrd

c) Ny opvaskemaskine
i) Thomas og Magnus står for at finde en (må gerne være brugt)

5) Valggruppens forslag om ansættelse af en valgkordinator
a) Vi skal kun ansætte en, såfremt vi er sikre på, det er en der kan bruge

oktober og november på valgkamp, og som har de fleste
kompetencerne til opgaven og er villig til at være det resterende.

b) Der er opbakning til der er to der forstår samtaledelen, som
efterfølgende sender det videre til bestyrelsen.

c) Der er opbakning til vi forsøger at finde en.
6) Folketingskandidatur i Vest

a) Vores kandidat har trukket sig, og derfor skal vi finde en ny.
i) Vi skal særligt gøre Frank opmærksom på dette, men ellers skal vi

forstå et nyt valg.
ii) Der skal være nyvalg.

7) Stillerliste
a) Der skal indsamles mindst 50 stillere til senest d. 28 august.
b) Det giver fin mening at der ringes til medlemmer, for at aktivere dem op til

valgkampen.
c) Benjamin bliver kandidatliste repræsentant

8) Næste møde
a) mandag d. 6 september kl 19-21
b) Der skal afsøges mulighed for andre ugedage, så folk skal lige tjekke op på

alternative ugedage de kan.
c) Der er medlemsmøde d.6 kl 18-19
d) Update på stillerliste skal på til næste møde.

9) Eventuelt
a) Ajourføring af hjemmeside
b) Flytning af ugedag for møde skal overvejes grundigt, da den ligger om

mandagen af den grund, at folketinget har fridag den dag.



c) Fra 17-19.30 på fjordmarken er der 10 års fødselsdag for borgerbevægelsen
mod egholmforbindelsen duk op.

d) Vi ser gerne at de første 5 kandidater dukker op til bestyrelsesmøderne.
e) Valgudvalget skal igangsætte indsamlingen af stillere.


