
 

Referat åbent bestyrelsesmøde 12.03.18 
 

18.30 Lukket formøde: Jens, Jakob, Malene og Mogens 

 

Årsmøde 25.04: 

• Jakob træder ud af bestyrelsen grundet flytning indenfor det næste halve år. 

• Mogens genopstiller ikke. 

• Jens og Malene fortsætter. 

• Minimum én bestyrelsespost skal besættes – max. 3 ordinære pladser + 2 suppleanter. 

• Mogens indkalder medlemmer med seks ugers varsel iht. vedtægter.  

 

 

Åbent møde 19.00: Jens, Jakob, Malene, Mogens, Sikandar, Linda Due, Claus. 

 

Siden sidst: 

• Linda: Årsmøde 05 og 06.05 – hvordan og hvorledes? 

• Jakob: opløftet over opstillingsmøde i Glostup. Jakob trækker sig fra bestyrelsen til årsmødet 

men fortsætte lokalt indtil flytning. 

• Claus: Har haft travlt med interviews med FV-kandidater i KOS. Har deltaget i EU-pola – 

interessant at møde folk andre steder fra. 

• Jens: Godt at være med til EU-pola. Dejligt at møde andre proEU-medlemmer. Diskussion om 

de fire forbehold (holdning: at afskaffe de fire forbehold) og information om valgkamp. 

Interesse i at samle progressive kræfter i EU på tværs. 

• Sikandar: Meget glad for at blive valgt til FV. God timing med kandidatur i forhold til offentlig 

debat om ghettopakken. Foreslår at gøre integrationspolitik / bandekonflikter til en sag lokalt 

for at forberede og styrke os til valgkamp. 

• Malene: Godt opstillingsmøde til FV, god form. Optaget af årsmøde og den fremtidige 

bestyrelse. Tager til møde om borgerløn med Torsten Gejl / Josephine Fock og andre 

spændende oplægsholdere. Glæder sig til Højgård. 

• Mogens:  Opstillingsmøde til FV gav god ny energi. Genopstiller ikke til bestyrelsen. En kort 

snak om hvordan det har været at sidde i forpersonsstolen. 

 

Højgård 25.04 – temadag ”fra ord til enkel praksis” 

Hvem kommer? 

 Viviana, Sikandar, Sadi?, Linda Due, Jakob, Claus, Jens, Tine, Malene, Mogens, Kim? 



Vi inviterer alle medlemmer i omegnen -  max. 30. Ved lavt deltagerantal inviterer vi også Kbh. 

Vi blev enige om et program: 

 

• Formiddag 10-13: Udvikling af socialt udfordrede boligområder (en Alternativ Ghettoplan) v/ 

Sikandar). 

• Frokost / networking: 13-14 

• Eftermiddag 14-17: Miljø – den grønne profil v/ Kim. 

• Efter hvert tema (oplæg af henholdsvis Sikandar og forhåbentligt Kim) i ca. 45 min. – 1 time går 

vi i arbejdsgrupper for at lave et praksiskatalog: Hvordan og hvad gør vi på ”gadeplan” / som 

græsrødder / som bevægelse.  

• Vi giver maden og kaffen. 

• Øl og vand til indkøbspris. 

• Linda, Malene og Sikandar (Claus) arrangerer maden. 

• Jakob søger kr. 2.000,- i KOS.  

 

Afsluttende runde:  

God stemning, godt at få styr på Højgård 25.04, alle føler sig godt tilpas i vores gruppe. 

 

Som referent  

Mogens 

 

 

 

 

  

  

 


