Referat af bestyrelsesmøde
3. oktober 2016
Deltagere: Uffe, Anne-Dorrit, Jørgen, Bjørn, Benjamin, Lene og Anne-Marie

Punkt

Info

Beslutning

1

Orientering

Peter har trukket sig tilbage som
suppleant til bestyrelsen, men
beholder hvervet som kasserer i
storkredsen.

Ansvarlig

Anne-Marie bliver ny tovholder
for arbejdsgruppen
Borgmesterens Forvaltning,
Anne-Dorrit overtager som
tovholder for Ældre- og
Handicapforvaltningen, Lene
indtræder i arbejdsgruppen..
Tovholdere
Der skal laves opslag på
Facebook for at efterlyse flere
medlemmer til arbejdsgrupperne,
gerne folk med konkret viden
eller erfaring inden for
områderne.
Jens Oluf har meldt sig som
deltager i rengøring af lokalet.
2

Demonstration mod
kontanthjælpsloftet
4. oktober

Uffe holder tale på vegne af
Alternativet

3

KV17

Materiale fra Landssekretariatet
vedrørende forhandling i
forbindelse med KV17 kommer i
uge 43.
Uffe laver oplæg til næste
medlemsmøde om
valgsamarbejde med beskrivelse
af muligheder, fordele og
ulemper, så mødet kan tage
stilling til spørgsmålet inden
aspiranterne har næste møde
med borgmesteren 9. november.
På medlemsmødet skal vi også
diskutere vores ønsker til poster
efter valget (på
forvaltningsniveau)

4

Bestyrelsesdag

JF foreslår at vi afholder et
længere arrangement for
bestyrelsen. Det blev aftalt at
dette skal finde sted 15. januar
2017 kl. 10-16. Sted og
dagsorden drøftes på næste
bestyrelsesmøde.

6

Festdag

Arbejdsgruppen er i fuld gang.
Tid og sted bliver 5. november fra
kl. 10 i De Frivilliges Hus.

7

Status vedr. aspiranter

Uffe vil gerne være KV-kandidat
og fortsætter i aspirantforløbet.

8

Input til nyhedsbrev

Indkaldelse til medlemsmøde
Oplæg om valgsamarbejde
Efterlysning af deltagere i
arbejdsgrupper
Datoer for næste to
medlemsmøder
Bestyrelsesreferater
Fest

USH

AMG

9

Eventuelt

AMG/10. oktober 2016

“Alternativet på tur i Nordjylland”
er det nye navn på den tidligere
“Uffe og Jonas på afveje”-side.
Tanken er at alle fra storkredsen
skal kunne bruge konceptet, så
der kommer korte historier fra de
små samfund. Uffe lægger en
lille, forklarende tekst ind på
siden.

USH

Vi skal kigge på muligheden for
at sende sms’er ud til
medlemmerne som reminder om
arrangementer.

Aftales
på
næste
møde

