Referat af bestyrelsesmøde
6. september 2016
Deltagere: Uffe, Anne-Dorrit, Jørgen, Bjørn, Emil, Anne-Marie og Jesper (gæst)
Anne-Dorrit blev mødeleder og er det også næste gang, da hun har masser af inspiration
med hjem fra weekendens workshops, bl.a. konceptet “Mødehuset”.
Vi prøver med et nyt referat-format, hvor hovedpunkterne godkendes inden mødet
afsluttes.
Punkterne på den udarbejdede dagsorden blev rokeret om, og jeg refererer i den
rækkefølge vi brugte på mødet.

Punkt

Info

Beslutning

Ansvarlig

1

Bæredygtighedsfestival
Vi har vores stand på
Gammeltorv 10.09. kl.
10-16

Uffe laver FB-event m.m., Bjørn
sørger for print og laminering af
mærkesager og leverer til Uffe,
Uffe og Anne-Dorrit tager
“møblering” med og mødes med
AMG lørdag morgen kl. 8 på
standen.

USH, ADLH,
AMG, BH

Der ringes rundt til de frivillige på
medlemslisten.

EP, ADLH,
AMG

2 + 3  Medlemsmøde 22.09.
Morten Grau holder oplæg

Der er oprettet et dokument i
Alle
Drev med bestyrelsens ønsker og
forslag til frivillig-aktiviteter. Alle
skriver deres tanker ind her.
Der bliver lavet en drejebog for
sociale arrangementer (fester
etc.)

ADLH

Kage

AMG

Udsendelse af reminder på mail

USH

Løbende “teasers” på FB

ADLH

4

5

Tirsdagsaktiviteter

Orientering
Jesper arrangerer POLA
om sammenhængskraft
med MF Roger M. 25.09.
samt POLA om
videregående uddannelser
med MF Carolina M.M.
26.09. Uffe bistår med
IT-teknisk hjælp.
Vi er inviteret til møde hos
Råt & Godt 13.09.

6

Fra oktober kører vi med 2
månedlige møder til kommunale
POLA’er og 1 social event. Fjerde
tirsdag bruges af Storkredsen til
“Kom og mød Å”
Der oprettes dokument på Drev
med datoerne og alle tovholdere
plotter ønsket dato ind snarest
muligt

ADLH

Der laves resumé af Uffe E.’s
workshop 12.09.

AMG

Alle overvejer, om de har
spørgsmål/emner til diskussion
på seancen med
Landssekretariatets
medarbejdere inden selve
workshoppen.

Alle

Uffe og ADLH deltager

USH

Møde med borgmesteren
20.09.
USH er i gang med
forberedelserne

7

KV17

Bliver fast punkt på dagsordenen
fremover - men som ultrakort
orientering.

Åbne udvalgsmøder og
borgerdrevne forslag kunne
blive nogle af vores
mærkesager.

Alle skal huske at skrive noter fra Tovholdere
møder m.v. og lægge det på Drev

ADHL har idé til opsøgende Medtænkes fortløbende i det
arbejde i kvarterer og
videre arbejde
landsbyer for at indsamle
ønsker fra borgerne

Aspiranter
m.fl.

8

Eventuelt

Der oprettes et dokument på
Drev med titlen “P-pladsen”, hvor
idéer til projekter og aktiviteter
løbende kan skrives ind

AMG

JF arbejder videre med idé om
“surprise”-film af hvert best.mdl.
sammen med Benjamin

JF

JF kontakter Bente vedrørende
sit kursusprojekt om
kommunikation

JF

Alle skal huske at arkivere deres
oprettede dokumenter i den
rigtige mappe

Alle

Vi laver løbende feedback på
mødeformen og justerer
undervejs

Alle

