
 

 
 

Åbent bestyrelsesmøde 

8. november 2016 kl. 19.30 – 21.45 i Uddannelsescentret i Helsinge, lokale 4 
 

 

Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Valg af ordstyrer og referent 

3. Beretning fra bestyrelses kurset. 

4. Medlems koordinator. 

5. KV17. Strategi. Opstillingsmøde i januar. Udvikling af mærkesager. Pola. 

6. Brainstorm. Forslag til ikke-debat-arrangementer ønskes. 

7. Politisk udmelding / læserbrev. 

8. Evt. 

 

Bestyrelsesmedlemmer: 

Thorbjørn Lau Christensen, forperson 

Mogens Lebeda, næstforperson 

Christian Stoltze-Laursen, kasserer 

Jeffrey Lins, sekretær 

Jamina Mokrzyczka 

Bjarne Christiansen 

 

 

 

 



 

 

Nr.  Indhold Beslutning Tid Bilag 

1. Godkendelse af dagsorden  19:30  

2. Valg af ordstyrer og referent  19:35  

3. Beretning fra bestyrelses kurset. 

 

Deltagerne deler deres guldkorn. 

Giver det anledning til overvejelser, ændringer eller nye prioriteter? 

 

 19:40  

4. Medlems koordinator(er) 

 

Forslag fra Thorbjørn for at få flere medlemmer aktiveret: 

Nye medlemmer bydes velkommen og i princippet er alle vores 

medlemmer nye indtil vi har budt dem velkommen. 2-3/alle af bestyrelsens 

medlemmer ringer til alle vores medlemmer inden næste bestyrelsesmøde 

for at sige goddag og få en snak om forventninger og resurser. Derefter en 

opgave for en enkelt person at holde øje med ind- og udmeldelser og 

kontakte dem.  

 20:00  

5. KV17. Strategi. Opstillingsmøde i januar. Udvikling af mærkesager. 

Pola  

 

Vi aftalte sidst, at vi ville lave en strategi på dette møde. 

 

Vi har pt 2 erklærede kandidater, begge mænd, den ene har vi ikke set ret 

meget til. Hvad gør vi for at finde nogle flere og gerne kvinder? 

 

Vi skal jvnf vedtægterne afholde opstillingsmøde i januar, med mulighed 

for supplering senere. Det skal arrangeres praktisk og der skal laves et 

oplæg til procedure. 

 

Udvikling af mærkesager. Vi har modtaget et strålende dokument, som vi 

kan arbejde videre på. Hvornår, hvordan, hvem? 

 

 20:15 

 

 



Pola. Vi har modtaget tilbud om facilitatorer til at afholde pola om 

lokalpolitik. Svar fristen er overskredet men mon ikke vi kan få en eller 

flere alligevel. Vil vi og i så fald hvem vil være tovholder? 

 

5 minutters pause holdes på et passende tidspunkt under punktet. 

 

6. Brainstorm. Forslag til ikke-debat-arrangementer ønskes. 

 

En opfølgning på sidste bestyrelsesmøde, hvor vi talte om at lave en 

anderledes type arrangementer. Gode forslag ønskes. 

 

 21:00  

7. Politisk udmelding / læserbrev. 

 

På sidste bestyrelsesmøde besluttede vi at hvert møde skulle munde ud i 

(mindst) en udmelding. Har du noget på hjertet? 

Den ”hotte” sag lige nu, er besparelser på børneområdet men der er også 

nationalparken, fredningen af Kjeldsø og tillidserklæringen vedr 

kontanthjælp uden modkrav. Fri-kommune tilladelsen til borger før 

system, måske? Eller whistle-blower ordningen. Andre? 

 

 21:15  

8. Evt.  21:30  

 


