
 

 

Åbent bestyrelsesmøde                               Gladsaxe 

 

Torsdag d. 20.04.17, kl. 19-21.30. Telefonfabrikken, Telefonvej 8, undervisningslokale 2  

Cecilie Fritzen , Peter, Linda, Anders, Jakob, Mona, Kim, Claus, Sadi, Martin, Mogens, Anne Louise, Sasse, 

Malene. 

Afbud: Viviana, Jens og Tine 

Dagsorden: 

1. Runden med alle fremmødte 

Udenfor referat. 

 

2. Ekstraordinær generalforsamling og opstillingsmøde 16.05 
a. Dagsorden 

b. Dirigent, referent og reviderende medlem. 

c. Opstillingsmøde 

d. Kandidaternes præsentation  

e. Afstemning 

2.a Vi gennemgik dagsorden. 

2.b Mogens vil gerne være dirigent, Martin vil gerne være referent, Claus stiler op til 

reviderende medlem 

2.c Martin trækker sig som kandidat. Vigtigt at vi får på skrift, at Anne Louise ikke længere er 

kandidat af hensyn til Anne Louises arbejdssituation. 

2.d Sadi gav os et indblik i hans politiske mærkesager og overvejelser. Sadi præsenterer sig selv 

og sin politik på opstillingsmødet med efterfølgende spørgsmål. 

2.e Mogens fortalte om afstemningsprocedure. 

3. Fremtidig organisering iht. konkret forslag. 

Revideret forslag fremlægges til diskussion og beslutning på ”stormøde” d. 30.05. Generel 

stemning for åbne bestyrelsesmøder og præcisering af hverv og udvalg.  

4. Vores politiske katalog. Vores start på at organisere, prioritere og præcisere politiske emner, idéer 
mm. til et egentligt katalog. 

Vores kandidater kom med deres politiske mærkesager på en sådan måde, at det kan bruges til 

eventuelt interview til pressen i forbindelse med opstillingsmødet. Jakob tager kontakt til 

pressen. Peter kommer ikke til opstillingsmødet med fremførte også sine overskrifter. 

Mona: Forebyggelse børneområdet. Metafor med olietanken der lækker. Større indsats for at 

hjælpe udsatte familier. 

Sadi: Folkeskolen – folkeskolen skal være klædt ordentligt på til at styrke integrationen. 

Eventuelt integrationsmedarbejdere og /eller integrationskontor. Oplæring af børn i 

fødevarebevidsthed (fra jord til bord). 



Peter: Står som ”vogter” af de tre bundlinjer: økonomi, socialt, bæredygtighed. Værdibaseret 

politik. Man kan ikke regne alting ud. 

Vi havde interessante og vigtige diskussioner, der desværre måtte afbrydes, men som fortæller, 

at der er stor energi, mange perspektiver og gode idéer til den videre politikudvikling.  

5. Planteevent (Anne Louise) 

Anne Louise beskrev planteprojekt. Der skal prikles og deles ud. Anne Louise og Claus har 

styringen. Når datoer er klar (som naturen nu vil det) kalder Claus og Anne Louise ind eventuelt 

via Mogens og vores samlede medlemsskare. 

6. Kalender og planlægning. Vi skal have planlagt bestyrelsesmøder, fællesmøder mm. herfra og frem til 
sommerferien – måske helt frem til Gladsaxedagen. 

Vi besluttede kun at fastsætte ”stormøde”, hvor vi deler os i to grupper:  

• Politisk katalog / politikudvikling 

• Organisationsplan + dilemmaer / retningslinjer i forbindelse med aktivisme (hvad kan vi som 

forening stå på mål for?). 

Mødet afholdes d. 30. maj kl. 17-21 

7. Eventuelt 

Ingen punkter 

8. Afsluttende runde 

Godt møde, stærk energi, momentum, det lover godt…. 

Vi var 14 deltagere – 13% af vores medlemstal! (incl. afbud 16%) 

Vi skal huske at runde af på samme måde overfor alle når vi laver runder (Peter fik ikke så meget 

tilbagemelding på sit indlæg under pkt. 4). 

 

Som referent: Mogens 


