Til
stede

: anneMarie,Benjamin,Bjørn,Uffe,Emil,Lene,Jørgen,Peter og AnneDorrit
Referent
: AnneDorrit
Ordstyrer
: Jørgen
Opfølgning og godkendelse af referat fra sidste best. Møde referat godkendt.
Opfølgning på medlemsmøde: en god ide at lægge 20 min. Til ½ times pause ind i mødet for at
medlemmerne får mulighed for at snakke sammen og bløde lidt op på det formelle.
Vores lokale bliver snart for småt  det var meget tæt sidste gang .
Vedr. Valg af aspiranter Jørgen laver et oplæg til næste møde .

Orientering
Vi er nu nået 250 medlemmer  hurra for det!!!
Jørgen er igang med projekt studiecafe i forbindelse med de nye adgangskrav til uddannelse.
Jørgen har lovet at skabe kontakt mellem vores ungdomsgruppe og EEO for at lave en event
omkring ovenstående.Bjørn og Benjamin går sammen med Jørgen om viderefølgelse af projektet.
Admin. Facebook: vi bliver alle admin. I gruppen,
Referat medlemsmøde godkendt med enkelte justeringer.
Storkredsens
årsmøde

:
Peter vil gerne stille op til storkreds bestyrelsen som kasserer og Uffe som best. Medlem

Alternativets
årsmøde

:
Uffe har fået en henvendelse fra Politiken med et spørgeskema for alle forpersoner i
lokalkredsene.
AnneMarie, og Jørgen deltager i årsmødet og har vores mandat.

Vi planlægger et møde med en journalist fra Nordjyske for at profilere os
Dette gøres over docs Uffe tager kontakt til Lise.

Forretningsorden
:
Få formulerings ændringer
Er
hermed

vedtaget
Arbejdsgrupper:

Vi vil i vores nyheds brev invitere vores medlemmer til at melde sig i de forskellige arbejds grupper,
samt på facebook siden
Hver tovholder organiserer selv deres grupper,og informerer på best. Møder .
Bæredygtigheds festival
Uffe vil kontakte og melde os til
Inden næste best. Møde skal vi alle have sat os ind i diverse forslag og oplæg vedr.
Aspiranter.
Orientering om partilokaler:
D
er bliver lavet en kalender inde på hjemmesiden, hvor man kan booke lokaler på kalenderen ,
AnneMarie er tovholder.
Uffe
spørger om vi kan få 3 nøgler mere til partilokalet, så alle best. Medlemmer har en nøgle , da
vi har brug for at afholde møder i vores arbejdsgrupper .
Evt. :
V
i tager en debat om Peters oplæg vedr. Handicappede.
Det er et emne der sagtens kan bruges meget tid på.
Vi synes Peters oplæg er rigtig godt 5 stjerner
AnneMarie vil gerne stå for tema tirsdag d, 14.6
Referent 
AnneDorrit

Næste bestyrelsesmøde er d. 7.6. Hos AnneDorrit

