
Dagsorden til bestyrelsesmøde d. 8/6 
kl. 19:00 - 21:30 
 

● Velkomst 
● Valg af ordstyrer og referent (5 min) 
● Velkomstmøde (15 min) 

○ Mariann og Marianne har arrangeret velkomstmøde d. 21/6.  
● Studiestart (30 min) 

○ Der starter nye studerende på gymnasier, DTU, erhvervsuddannelserne osv. 
til August, og måske er nogle af dem allerede medlem eller har tænkt på at 
blive det. Det ville være en kæmpe gevinst for vores lokalforening hvis 
nogle af disse unge havde lyst til at blive en aktiv del af vores forening. Lad 
os lægge en plan for hvordan vi kan nå ud til dem. 

● POLA planlægning (30 min) 
○ Vi skal holde POLA om grøn udvikling i Lyngby-Taarbæk d. 20/8. Målet er at 

få lavet en overordnet drejebog og nedsætte et mindre udvalg som kan 
arbejde videre med detaljerne og fremlægge det på efterfølgende møde. 

● Vidensbank (15 min) 
○ Opfølgning på diskussionen fra sidste møde angående om vi skal oprette 

vores egen vidensbank eller arbejde for at de bliver en del af AlleOs. 
● Diskussion om hvordan vi laver bestyrelsesarbejde. (30 min) 

○ Frivilligt arbejde skal være meningsfyldt og sjovt. Inden vi får for mange 
vaner så lad os tage en diskussion om hvordan vi arbejder bedst som 
bestyrelse og også om vi skal gøre lidt ekstra for at få andre ud over 
bestyrelsen til at deltage. Måske skal vi kigge på nye måder at gøre tingene 
på, eller måske fungerer det fint som det er? 

■ Skulle vi starte med at grille sammen eller gå en tur? 
■ Skulle vi holde nogle mere uformelle møder en gang imellem? 
■ Skulle vi tage med til andres bestyrelsesmøder og se hvordan de gør?  
■ Hvordan sikrer vi at de kreative ideer kommer på banen? 
■ Hvordan arbejder vi bedst sammen?  
■ Hvad har du mest lyst til at arbejde med? 

● Evt. 
 


