
REFERAT:

    Tid : 19.09.16 kl. 17 - 21. Rundvisning og spisning kl. 17 - 19 og møde kl. 19 -21.
    Sted : Lyngsøvej 18, 9240 Nibe.
    Til stede    : Hele bestyrelsen og 3 medlemmer

   

Punkt Beskrivelse Skal 
tages 
op 
senere

Beslutning Ansvar
-lig

1. Spørgetid for 
gæster

- 10 min

Intet

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

ReferatGodkendt.
Valg af mødeleder: 
Per
Valg af referent: 
Susanne

3. 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?

X

Vi vil støtte op om 
protesten og 
demostrationen.

Vi afventer 
politianmeldelsen og 
følger sagen på 
dagsordenerne 
fremover.

Dan, 
Per og 
Lars

 ALTERNATIVET
   Lokalkreds Rebild



4. 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?

X

Christian Christensen 
brændte for sagen, og 
gave engageret 
oplæg.
Permakultur/lokale 
varer er svaret på 
fremtiden.
Fint engagement.
Talkshowmodellen 
fungerede godt.
Vi har en holdning til 
at fremtiden er små 
landbrug.
Vi vil arbejde videre 
med temaet.
Nedskalering af 
landbruget og 
husmandsbrug.
Per forslår at 
Formandsskabet 
tager kontakt til 
Falslevgaard Mølle 
mhp. afholdelse af 
bestyrelsesmøde der i 
november. Vi benytter 
Uffe Elbæks 
projektmodel.

Punkt Beskrivelse Skal 
tages 
op 
senere

Beslutning Ansvar
-lig



5. 
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

X

X

X

Arbejder videre med 
frivillige. Hvordan en-
gager vi dem.
Vi bruger bl.a. AlleOs

Vi vil bruge projekt-
modellen til alle pro-
jekter fremover.

Ideer til fremadrettet 
arbejde:
- invitere alle byrå-

dspolitikker til kaffe/
temamøde

- spil til afdækning af 
vores lokale pejle-
mærker. Med borge-
rinddragelse. Det 
findes på AlleOs.

- kulturarrangement 
med andre partier

Uffes bog “Ledelse på 
kanten” skal købes til 
bestyrelsen, hvis der 
optrykkes nyt lager.

Kristi-
an, 
Lars og 
Sus-
anne

Alle, 
som 
deltog

6. Nyt fra 
udvalg m.m.
- 15 min

• Nyt fra Kandidatudvalget
• Uddybning af, hvad Mette 

Rømer fra Kulturskolen mente 
med sin kontakt.

Den 24.september er 
der opstillingsmøde af 
folketingskandidater.
Susanne Zimmer 
opstiller.

Vi vil mødes med 
repræsentanter fra 
Kulturskolen og 
derefter afklarer vi, 
hvad vi vil og bruger 
projektmodellen.

Kristian

Susan
ne

Punkt Beskrivelse Skal 
tages 
op 
senere

Beslutning Ansvar
-lig



7. Indhold til 
næste møde og 
datoer for 
næste to møder

- 10 min

• Opfølgning på op-
stillingsmøde.

• Rent drikkevand.
• Husmandsbrug/

nedskalering af tra-
ditionelle landbrug 
(4.sektorvirksom-
hed). 

• Mobilisering af frivil-
lige.

• Kurser sættes i års-
hjulet, og vi aftaler 
“fælles fodslaw”

• Hestetrailer, som 
valgstue. Projekt-
model benyttes.

Næste møder:
10.oktober på Skib-
stedskolen, starter kl. 
18.30 med film.
7.november i Nøra-
ger. Spørger medlm-
mer om mulige place-
ringer

8. Eventuelt
- 5 min

Husk:
Halvårsmøde: 
d 26.november i Vejle
Kursusm.m. i 
bestyrelses.sættes i 
årshjulet, så vi 
løbende kan få dem i 
vores kalendere og få 
os tilmeldt i god tid – 
gerne samlet, hvor vi 
kan

9. Evaluering af 
mødet.
- 5 min

Godt møde, lidt 
anarkistisk.
Spændende med 
permakulturoplæg.

Punkt Beskrivelse Skal 
tages 
op 
senere

Beslutning Ansvar
-lig

Susanne Zimmer
forperson
Tlf 41171899
rebild@alternativet.dk


