Velkomst ved Uffe
Gennemgang af dagsorden v/ Uffe
Ordstyrer Jørgen
Referent AnneDorrit
Orientering fra bestyrelsen V/ Uffe se dagsorden
Vi tager en snak om det nye system 
Alleos.dk
, og der er forslag om, at vi ringer til medlemmer
også for at få nærkontakten og skrive ned, hvad den enkelte kan byde ind med, fordi ikke alle går
ind på 
Alleos.dk
, eller ved personlig kontakt bede medlemmerne om at registrere sig på A
lleos.dk
Forslag om at holde åbent i lokalet, flere gange om ugen, men der bliver holdt åbent een gang om
måneden, hvor folk kan komme udefra; yderligere åbent afhænger af hvilke planer vi lægger for
vores videre arbejde.
Forslag at lægge vores åbenthus og andre arrangementer ind på facebookgruppen: “
Det
sker

i

Aalborg”
Vi får en stand på Naturmødet i Hirtshals, hvor alle er velkomne til at kigge forbi.
Økonomi: opstart kr. 4000 og et månedlig beløb på kr. 700
Vi taler lidt om, hvordan vi evt. kan generere flere penge; det spørgsmål arbejder vi videre med,
når det bliver aktuelt.
Et ønske om, at vi deltager i politiske event som 1. Maj, grundlovsdag, m.v. Det er også
bestyrelsens ønske fremover; vi har haft meget travlt den første måned med at finde vores 
ben, 
og
da der om 1,5 år er kommunalvalg, vil det også være meget i fokus, da vi ikke har erfaring at
trække på, men skal finde vores helt egen vej, og sætte os ind i mega meget politisk stof.

Bestyrelsens arbejdsplan: ( se forslag)
Forslag om at der er research i alle forvaltningsgrupper og undersøge, om der var nogle
studerende, der kunne have dette som projekt.
Vi tager en debat om, hvordan man bliver aspirant. Der er mest stemning for, at man søger om at
blive aspirant, udfylder diverse papirer og efter en snak med bestyrelsen, kan man godkendes som
aspirant
Forslag om at aspiranterne præsenterer sig på et socialt medlemsmøde
Forslag om at vi kører“ bølger “, hvor vi optager aspiranter løbende; men der vil være en deadline
til udvælgelse af kandidater.
Vi afholder snarest et medlemsmøde, hvor de interesserede kan høre om, hvordan man bliver
aspirant, og hvad der forventes.
Projekter og aktivisme:

Forslag om at snakke sammen med andre foreninger, der er interesserede i det samme for at få
projekterne op at køre; der er flere forskellige foreninger, som arbejder i samme retning som vores
forslag til projekter.
Forslag om at vi ikke glemmer at fokusere på sociale events i foreningen.
Forslag til et økonomiudvalg hvor man evt. kan beskæftige sig med fundraising
Arbejdsplanen
blev

godkendt

Forslag til at arbejdsgrupperne finder deres egen form til kommunikation
Tovholdere/ interesserede i de enkelte grupper:
Borgmesterens forvaltning: tovholder Peter Van Hauen  interesseret Jonas Pedersen
By og landskabsforvaltning: tovholder Uffe  Emil og Jeppe er med i gruppen
Familie og social: tovholder AnneDorrit, Lene Andersen  interesserede : Jonas, Camilla, Sara
Jørgensen
Beskæftigelse:, tovholder Anne Marie  interesserede Jonas og Camilla
Skoleforvaltning: tovholder Benjamin og Bjørn  interesserede Jens Oluf, Anne, Jonas
Ældre og handicap: tovholder Peter interesserede: Bo, (Camilla)
Miljø og energi: (Anne)
Sundhed og kultur: tovholder : Jørgen interesserede  Camilla, Jonas og Sara Jørgensen
Socialevent gruppe: AnneDorrit, Didi Lassen
Forslag til at frivillige bliver registrerede i 
Alleos.dk
Forslag til at få en administrator for at kunne udfylde for de personer, der ikke kan bruge 
Alleos.dk
Evt.
Peter beder om input til møde omkring handicappolitik i folketinget
Man er velkommen til at kontakte Peter via vores facebook side
Mødet sluttede kl. ca. 21.20
Tusind
tak

for

alles

engagement

og

positivitet


AnneDorrit

