
Dagsorden 26. september 2017 
  

1. ‘Landing’        
2. Godkendelse af dagsorden      beslutning  
3. Valg af referent       beslutning 
4. Valg af ordstyrer       beslutning  
5. Nyt fra ansvarshavende (max. 2 min. pr. punkt – der kan bedes om ekstra  

punkt)         orienteringer 
1. Forperson & Næstforperson -  Karin og Linda 
2. Økonomi   -  Kasserer og evt. forperson 

1. der er stadig kommuneforeninger, der ikke har konto endnu; det drejer 
sig om Haderslev, Vejle, Fredericia, Tønder, de beløb,der er til dem er 
derfor stadig en del af storkredsens regnskab. 

 Der er indgået et par ansøgninger til puljen, der er afsat til KV17. De 
er sendt til Allan. Karsten følger op med Allan, hvor lang de er i processen.  

2. CVR-nummer skal flyttes til forpersonen - Karin tager kontakt til 
Morten 

3. Politisk Forum   - Ane Line 
1. Sidste møde 10. september; endnu engang bedste møde indtil videre. 

Stor ros til Nilas som facilitator.  
2. Ane Line deltager i evalueringsarbejdet af politikudviklingen.  

4. Kommunikation  -   
1. Forslag fra kommuneforeningerne om at lave et nyhedsbrev fra 

storkredsen, ca. en gang om måneden, hvor der bla. bliver samlet op 
på hvilke aktiviteter, der er i de forskellige kommuner.  

1. Hvis kommuneforeninger bruger kalenderfunktionen på AlleOs, 
er det ikke noget problem at sammensætte. 

 Karsten tjekker med Allan, om han vil stå for dette. 
2. Deling af dagsordener og referater på Dialog  - Tina eksperimenterer 

med at få lagt dagsordener og referater om. 
5. Aktiviteter   -  

1. Forslag om afvikling af Politiske laboratorier i første halvår 2018 
1. Ane Line og Karin snakker sammen om at lave politiske caféer 

i starten af 2018.    
6. Tværregionalt samarbejde  - Karsten og Allan 
7. Kalender   -  
8. Medlemsmøderne  -  

6. Indkomne punkter   
1. Personsager 
2. KV17 og RV17  

1. Der er styr på formalia 
2. Hjælp med at dele billeder fra fredag 29/9 på Sydjyllands side 

3. Opfølgning på Gesten pride  
4. Vi skal huske at holde kontakten med Alternativets unge. -Tina har god 

kontakt til Malthe. 
7. Dato for kommende møder      (5 min)   beslutning 

1. møde 9. oktober i Esbjerg hos Ane Line samt 7. november .  
2. Derudover skal der planlægges endnu et møde - uge 50 Ane Line laver 

Doodle 



8. Eventuelt    


