
REFERAT

    Dato : 01.09.16
    Sted : Skørping Skole, lokale 55,1
    Deltagere : Zenia, Kristian, Per, Lars, Dan, Tanja og Susanne og Bodil

Punkt Beskrivelse Skal 
tages 
op 
senere

Beslutning Ansvar
-lig

Godkendelse af 
referat og 
dagsorden.
Valg af 
mødeleder og 
referent.
- 5 min

2 x  godkendt

Zenia er mødeleder
Susanne er referant

Rent 
Grundvand i 
Rebild 
Kommune
(Dan)
- 15 min

Vil det ikke være en ide, at 
bakke OP om Terese Strand 
Nielsen og Bent Skovgaard 
Olsen,s Fællesaktion om 
beskyttelse af Grundvandet( rent 
drikkevand ) I Rebild Kommune
Der er to problemstillinger. 
A. Regionen har planer om at 
udvide grusgravning Siem Skov 
ved Terndrup. Kommunen har 
godkendt udvidelsen.
B. Der er på nuværende 
tidspunkt overtrædelse i 
grusgravningen. Den er under 
vandspejlet, hvilket den ikke må.

x Per og Lars sætter sig 
ind i sagen. 
Dan er fortsat med i 
det eksisterende 
udvalg, og 
undersøger, om vi 
sammen med DN, 
Danmarks 
Naturfredsningsforenin
g skal lave en 
politianmeldelse, idet 
der allerede nu graves 
under vandspejlet, 
hvilket er ulovligt.
Vi overvejer om vi går 
ind i sagen politisk.

Tages op på en 
følgende møde

Per og 
Lars

Tænk globalt - 
handl lokalt
(Per)
- 15 min

Finpudsning af aftenens forløb.

Klargøring af lokalet.
Lokalet klargøres kl. 
18.15.

 ALTERNATIVET
   Lokalkreds Rebild



Kommunalvalg 
2017
- 10 min

Mærkesager  
og 
kandidatspirent
er til KV17
- 15 min

Valg af KV17 
koordinator.

- 10 min

Nyt fra kandidatmøde den 
24./8., hvor Lars, Kristian og 
Susanne deltog.

Skal vi nedsætte et lille KV17 
udvalg, som laver et forslag til 
en proces for valg af mærkesa-
ger, kandidater og borgerinddra-
gelse?

KV17 koordinatoren skal deltage 
i møder med resten af koordina-
torerne i Nordjylland, og få tilba-
gemeldinger fra landsudvalget, 
som hedder Inspirationsudval-
get. Jørgen Folkmark fra Stor-
kredsen deltager i dette udvalg 
og er bindeled til os.

Lars orienterede. Lars, 
Kristian og Per deltage 
i de næste to møder, 
som er i det regi.

Udvalg nedsættes: 
Zenia, Lars, Dan og 
Susanne

Koordinator: Susanne

KV17 koordinator: 
Kristian

Valg til 
kandidatudvalg
et

- 5 min

I denne gruppe, er det Birgitte 
Miehs der er tovholder, her 
handler det om vores kommende 
kandidater. Vi skal have klædt 
kandidaterne på til det 
kommende valg.
Kanditatudvalget tager sig af 
processer ift folketingskandidater, 
regionskandidater, konfiktråd 
m.m.

Sus spørger ind til, 
hvad “klædt på” 
betyder og, hvor stor 
opgaven er.
Det sendes rundt til 
alle på skrift.

Valg af 
kontaktperson 
til Lokalkreds - 
TEAM

- 5 min

En person, som kan komme 
med til møderne, en som kan 
bringe nyheder, ønsker og 
udfordringer frem og tilbage 
mellem lokalgruppen og vores 
fælles team.
(Jeg har deltaget hidtil)

Lars bliver 
kontaktperson fremover 
og  
Per er stedfortræder.

Punkt Beskrivelse Skal 
tages 
op 
senere

Beslutning Ansvar
-lig



Indhold til 
næste møde og 
datoer for 
næste to møder

- 10 min

- Vi holder møderne 
forskellige steder i 
kommunen
- Fast punkt på 

dagsordenen er 
KV17, herunder nyt 
fra vores eget 
KV17udvalg

- Rent drikkevand
- Kultur i Rebild 

Kommune. Mette 
Rømer har kontaktet 
Sus. og Sus 
undersøger nærmere 
til næste møde.

19./9. Er i domen 
Lyngsøvej 18, Nibe. 
Rundvisning i 
permakultur og 
spisning.
Åbent for alle, med 
tilmelding

PR ift ovenstående, 
mærkesager.
PressemeddelelseSus 
laver udkast som 
sendes rundt.

10./10. på 
Skibstedskolen

Eventuelt
- 5 min

Intet

Evaluering af 
mødet.
- 5 min

Stor tilfredshed med 
mødet og effektiviteten

Punkt Beskrivelse Skal 
tages 
op 
senere

Beslutning Ansvar
-lig

Susanne Zimmer
forperson
Tlf 41171899
rebild@alternativet.dk


