
DAGSORDEN

Tidspunkt : Mandag den 10.oktober kl. 18.30 - 21.30. 
  Åbent for alle interesserede fra kl. 19, pkt 2. 

                          Man har mulighed for at falde fra undervejs i mødet.
Sted : Skibstedskolen, nu kaldet Læringscenter Himmerland, 

  Skibstedvej 26, 9293 Kongerslev
Deltagere : Bestyrelsen og alle interesserede

Efter mødet tilbyder jeg at hjælpe med at blive logget på AlleOs

Bilag:
Uffe Elbæks projektmodellen
Årshjul

Punkt Beskrivelse Beha
ndle
s 
igen

Beslutning Hvem 
er 
ansva
rlig

1. Lukket 
bestyrelses
møde.

- 30 min

Evaluering af åbne 
bestyrelsesmøder.

2. Kort 
fortælling om 
Skibstedskole
ns arbejde

- 5 min

3. Video om 
permakultur
3.bioregional 
resilience
- 27 min

Filmen skulle være en aha 
oplevelse.
Den er på engelsk.

4. Spørgetid 
for gæster

- 10 min

 ALTERNATIVET
   Lokalkreds Rebild



5.
• Godkende 

dagsorden
• Valg af 

mødeleder
• Valg af 

referent
- 5 min

6. Opfølgning 
på projekt 
Rent 
drikkevand 
contra 
grusgravning
v. Dan
- 10 min

7. 
Husmandbrug/
nedskalering 
af traditionelle 
landbrug.
4.sektorvirkso
mheder.
- 45 min

Vi skal benytte 
Projektmodellen, som er 
vedlagt som bilag.

8. Mobilisering 
af frivillige

- 10 min

Projektmodellen benyttes.
Måske skal vi nedsætte et lille 
udvalg, som kommer med 
oplæg til næste møde. 
Medlemmer udenfor 
bestyrelsen kan deltage i 
udvalg.

9. Hestetrailer 
indrettelse og 
“pyntning” til 
kampagnestue

- 20 min

Hvor og hvordan kan den 
bruges?
Idegenerering
Nedsættelse af udvalg/
arbejdsgruppe.

 

Punkt Beskrivelse Beha
ndle
s 
igen

Beslutning Hvem 
er 
ansva
rlig



10. Nyt fra 
udvalg og 
tillidsvalgte.

- 10 min

• Nyt fra KV17 udvalg. 
Referat er tidligere udsendt. 
Er der spørgsmål, ideer 
eller undren?

•

11. Indhold til 
næste møde 
og datoer for 
næste to 
møder
- 5 min

Datoer
Hvem aftaler med Nørager?

Det videre forløb med 
kulturskolen.
Valg af ny formand.

12. Eventuelt

- 5 min

13. Evaluering 
af mødet ud 
fra vores 
værdier
- 5 min

Hvilken værdi synes vi 
særligt, vi er lykkedes med at 
overholde på mødet. Bordet 
rundt

Punkt Beskrivelse Beha
ndle
s 
igen

Beslutning Hvem 
er 
ansva
rlig

Susanne Zimmer
Tlf 41171899
rebild@alternativet.dk
www.kitasol.dk

http://www.kitasol.dk
http://www.kitasol.dk

