
    REFERAT

    Dato : 08.08.16
    Deltagere : Zenia, Kristian, Per, Lars, Dan, Tanja og Susanne

Punkt Beskrivelse Skal 
hus-kes

Beslutning Ansvarlig

Godkendelse af 
referat og 
dagsorden.
Valg af 
mødeleder og 
referent.
- 5 min.

X Lars er mødeleder
Susanne er referent

Dagsordenen godkendt

Mødelederrollen:
- vi taler ind
- vi afbryder ikke hinanden
- vi holder os til emnet. 
- Vi hjælper hinanden med at 

overholde dette og tiden.
Referat:
- beslutningsreferat
1. vi godkender referatet   

punktvis

Præsentation
af os selv
(alle)

- 30 min

Min baggrund
Min vision for Å og 
min egen rolle
Mine kompetencer/
interesser

Punktet gav et godt et indbyr-
des indblik på personniveau, 
herunder  interesse for Å

 ALTERNATIVET
   Lokalkreds Rebild



Vores møder 
fremover. Til 
vores 
forretningsorde
n.
(alle)

- 30 min

Hvor tit, i starten og 
når vi har fundet 
rytmen.
Medlemsinddragelse
se både Pers og mit 
forslag.
Møderytmne, faste 
punkter…
Årshjul til møderne.

X A. Vi holder åbne bestyrel-
sesmøder i en forsøgsperio-
de på tre møder. Det betyder, 
at medlemmer og interesse-
rede kan deltage. 
1. Gæster kan stille spørgs-
mål til Å de første10 minutter.
2. Derefter møde ifølge dags-
orden, hvor gæster deltager 
som tilhørere
- Vi vil holde os til dagsorde-

nen.
- Det er bestyrelsen, som 

træffer beslutninger. Gæster 
har ikke stemmeret.

Vi evaluerer de åbne møder, 
når de har været prøvet af 3 
gange.
B. Møderne holdes normalt 
en gang om måneden. Lidt 
oftere i starten.
C. Møderne er fra kl. 19 - 21.
D. Vi bruger årshjulet dyna-
misk.

Tænk globalt - 
handl lokalt
(Per)
- 20 min

Indhold og proces
PR
Traktement
…

Arrangementet er åbent for 
alle.
Sted: Skørping Skole
Formen: Oplæg fra Christian 
Christensen, chef for Lokale 
varer i Coop. Efterfølgende 
har vi
panel med CC, tovholder fra 
Alternativet  og åben “stol” til 
en gæst, som vil spørge, ud-
fordre…Man sætter sig i sto-
len, og går igen, når man har 
fået “svar”.
Kristian undersøger om Aldi 
på en eller anden måde vil 
deltage i arrangementet. 
Coop har ikke ønsket at del-
tage med deres medlemmer.

Udvalg 
med fuld 
beføjelse. 
Per, Sus-
anne og  
Kristian.

Kommunalvalg 
2017

- 5 min

Er der allerede nu, 
nogen som har in-
teresse i at opstille til 
kommunalvalget? 
Folketingsvalget?
Løs drøftelse

X Kommunalvalgs- 
aspiranter: 
Lars  Bloch
Per Alstrup
Regionsrådsaspiranter: ?

Punkt Beskrivelse Skal 
hus-kes

Beslutning Ansvarlig



Bestyrelseskurs
er, 3. - 4./9. i 
Albertslund og i 
efteråret i 
Aalborg
- 5 min

Hvem vil med?
Er der nogen, 1 eller 
2 personer, som vil 
være tovholder på 
kommunalvalget

X Lars, Kristian og Susanne 
deltager.
Vi undersøger, om rejseudgif-
ter kan dækkes af Storkred-
sen.

Susanne

Indhold til 
næste møde og 
datoer for 
næste to møder
- 5 min

X Næste møde den 1.septem-
ber kl. 17 på Skørping Skole, 
før arrangementet Tænk glo-
balt - handl lokalt.

Vi starter med Drikkevandet.

Rent 
Grundvand i 
Rebild 
Kommune
(Dan)

- 10 min

Fra Dan:
Vil det ikke være en 
ide, at bakke OP om 
Terese Strand 
Nielsen og Bent 
Skovgaard Olsen,s 
Fællesaktion om 
beskyttelse af 
Grundvandet( rent 
drikkevand ) I Rebild 
Kommune

X Udsat til næste møde.

Dan deltager i et møde ar-
rangeret af Enhedslisten den 
11.august angående emnet.

Eventuelt
- 5 min

Intet/Udsat

Evaluering af 
vores møde.
- 5 min

Stor tilfredshed med mødet.
Spændende at høre om hin-
anden.
Åbenhed, god stemning og 
selvjustits.

Punkt Beskrivelse Skal 
hus-kes

Beslutning Ansvarlig

Susanne Zimmer
Tlf 41171899
rebild@alternativet.dk
www.kitasol.dk

http://www.kitasol.dk
http://www.kitasol.dk

