
DAGSORDEN

    Tid : 01.09.16 kl. 17 - 21. Rundvisning og spisning kl. 17 - 19 og møde kl. 19 -21.
    Sted : Lyngsøvej 18, 9240 Nibe.

  Vi skal sidde i dome, så tag varmt tøj på.
    Inviterede : Bestyrelsen, medlemmer og alle interesserede

    Vi starter med rundvisning og spisning, så tilmelding er nødvendig på grund af spisning.
    Man kan også vælge kun at deltage i rundvisning og spisning.
 
    Tilmeld dig på rebild@alternativet.dk eller facebooksiden “Alternativet Rebild”. Pris for 
    spisningen er 40 kr. Betales i forbindelse med spisningen.

    
    Permakultur handler om bæredygtighed, etik, sund livsstil og regenerering af 
    jordens ressourcer

Punkt Beskrivelse Skal 
tages 
op 
senere

Beslutning Ansvar
-lig

Spørgetid for 
gæster

- 10 min

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

 ALTERNATIVET
   Lokalkreds Rebild

mailto:rebild@alternativet.dk


Rent 
Grundvand i 
Rebild 
Kommune

- 15 min

Der er to problemstillinger ift rent 
drikkevand. 
A. Regionen har planer om at 
udvide grusgravning Siem Skov 
ved Terndrup. Kommunen har 
godkendt udvidelsen.
B. Rapport viser, at der på 
nuværende tidspunkt graves 
under vandspejlet, hvilket er 
ulovligt.
Vi skal opdateres på sagen, 
hvad sker der nu? Hvad gør 
Danmark 
Naturfredningsforening?
Hvad skal vi gøre?

Dan, 
Per og 
Lars

Tænk globalt - 
handl lokalt
(Per)

- 10 min

Evaluering af arrangementet.
Hvad gik godt?
Hvad kunne have gjort det 
endnu bedre?
Er der noget, vi skal huske i 
forhold til lokalpolitiske 
pejlemærker?  
Er der andet, vi skal tage 
handling på?

Kommunalvalg 
2017

- 50 min

Nyt fra bestyrelseskurset i Al-
bertslund, hvor Lars, Kristian og 
Susanne deltog.

• Uffe Elbæks projektmodel
• Håndtegn
• Inddragelse af frivillige
• Borgerinddragelse i forhold til 

udvælgelse af lokalpolitiske 
pejlemærker

• Kurser

Input fra MasterClass med Uffe 
Elbæk, den 12.september
• Ideer
• Det skal vi arbejde videre med

Kristi-
an, 
Lars og 
Sus-
anne

Alle, 
som 
deltog

Nyt fra udvalg 
m.m.
- 15 min

• Nyt fra Kandidatudvalget
• Uddybning af, hvad Mette 

Rømer fra musikskolen mente 
med sin kontakt.

Kristian

Susan
ne

Punkt Beskrivelse Skal 
tages 
op 
senere

Beslutning Ansvar
-lig



Indhold til 
næste møde og 
datoer for 
næste to møder

- 10 min

Eventuelt
- 5 min

Evaluering af 
mødet.
- 5 min

Punkt Beskrivelse Skal 
tages 
op 
senere

Beslutning Ansvar
-lig

Susanne Zimmer
forperson
Tlf 41171899
rebild@alternativet.dk


