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Dagsorden:
1. Orientering om konfliktmøde
2. PH Lounge medlemskab
3. Info til medlemmer
4. Vedtægter
5. Årsmøde
6. Spidskandidat-rolle – valgkamp

1. Udtrædelse af bestyrelsen 
Johan Toft har besluttet at udtræde af bestyrelsen og har samtidig besluttet ikke at genopstille 
til årsmødet.  

2. Orientering om konfliktmøde  
Thor Clasen Johansen fra Konfliktmæglingsrådet har d. 12. maj stået for et møde mellem 
kandidaterne til byrådet – undtaget Laura Hallberg, som har forholdt sig passivt til konflikten og 
ikke deltog i opstillingsmødet.  
Kandidaterne kom til en fælles forståelse der giver mulighed for at gå videre med de planlagte 
aktiviteter, herunder deres personlige valgkampagner. Der er aftalt et yderligere møde med 
Thors deltagelse i sensommeren. 
Yderligere detaljer fra mødet er fortrolige. 

3. PH Lounge medlemskab 
De seneste to år har vi været medlem af PH Loungen, som blandt andet har stået for at sætte 
vores bod op til Demokratifestivalen i Ollerup. Medlemskab giver også adgang til Loungens 
materialer og værksted. Under planlægning af Demokratifestivalen har Karl Magnus spurgt om 
vi igen i år kan benytte os af PH Loungen. 
 
Bestyrelsen beslutter at tegne medlemskab af PH Loungen i år også. 

4. Info til medlemmer  
Tobias påpeger at det er vigtigt at medlemmerne i foreningen bliver orienteret om indholdet af 
den konflikt der har været siden opstillingsmødet d. 4. april. 
Det påpeges at det i den sammenhæng er vigtigt at der ikke beskrives personspecifikke 
detaljer. Desuden er der den bekymring at en orientering vil få konflikten til at blusse op igen 
frem for at dæmpe den. 
Philip påpeger også at der generelt kommer for meget information, men at det samtidig er 
vigtigt at medlemmerne orienteres. 
 
Bestyrelsen beslutter at et kort resume af konflikten indeholdes i bestyrelsens beretning, som 
udsendes sammen med invitation til årsmødet efter d. 25. maj.

5. Vedtægter  
Kåre har foreslået at lade os inspirere af Aarhus’ vedtægter som lægger bestyrelsens arbejde 
ud i en række arbejdsgrupper. I debatten på facebook om forslaget er der lagt vægt på at vi i 
Svendborg ikke er en lige så stor medlemsskaren som i Aarhus, samt at beslutning om vores 
lokale politik ikke bør ligge hos en lille forsamling. 
 
Bestyrelsen beslutter at inddrage dele af Aarhus’ vedtægter: 
Indholdet i vedtægtsændringsforslag:

• Mulighed for digital afstemning



• Nedsættelse af arbejdsgrupper med mandat fra årsmødet:
• Vedtægtsgruppe

• Med mandat til at indkalde til ekstraordinært årsmøde med relation til 
vedtægtsændringer

• Politikudviklingsgruppe
• Med mandat til at indkalde til et møde med deltagelse af kandidater og 

medlemmer som kan beslutte lokalpolitik
• Koordinationsgruppe

• Med mandat til at nedsætte yderligere arbejdsgrupper med relation til fx 
aktivisme

• Rollefordeling af tovholderfunktioner for hver arbejdsgruppe i bestyrelsen
• 7 frem for 5 medlemmer af bestyrelsen
• Forpersonen er del af bestyrelsens almindelige konstitueringen, frem for direkte valg på 

årsmødet. 

6. Årsmøde  
Kåre leder stadig efter en dirigent til årsmødet. Har fået flere anbefalet af Nis Benn fra LS.  
Kåre skriver udkast til bestyrelsens beretning i løbet af ugen. 
Tobias skriver invitation til årsmødet når forslag og opstillinger er kommet ind efter d. 25. 
 
Bestyrelsen beslutter af afholde årsmødet på Kultutten i Lille Kantine. Kåre booker. 

7. Spidskandidat-rolle  
(fra sidste møde) Bestyrelsen er blevet bedt af Karl Magnus om at definere hvad han som 
spidskandidat har mandat til og ansvar for.  
 
På baggrund af aftalen fra konfliktmæglingsmødet og af hensyn til at vi snart får en ny 
bestyrelse, beslutter bestyrelsen at undlade at definere spidskandidatens rolle for nuværende. 

8. Evt. 
Lars kommer muligvis med et yderligere vedtægtsforslag der kræver at bestyrelsens 
forretningsorden skal foreligge skriftligt inden to uger efter bestyrelsens konstituering.


