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Dette var det sidste Bestyrelsesmøde inden valget af den nye Kultur –og fritidsborgmester, og derfor 

forsøgte vi at gøre mødet så kortfattet som muligt. Der lå meget arbejde i at få valget d. 28. oktober til 

at forløbet så godt som muligt, og bestyrelsesmedlemmerne havde derfor nok at se til. 

Til mødet blev der derfor fokuseret på det åbne bestyrelsesmøde, briefing fra de forskellige teams, 

introduktion af vores nye kommunikationsmedarbejder samt gennemgang af valgdagen d. 28. oktober. 

 

Tilstede: Matthew Daniali, Finn Hermansen, Oliver Jørgensen, Cecilie Traulsen, Karl-Emil Mathiassen, Martin 

Wehding, Tara Saecker 

 

Åbent bestyrelsesmøde 

Mikkel sidder i bestyrelsen for et af kollegierne. Han ønskede at gøre opmærksom på at processen inde fra 

Rådhuset er meget langsom i forhold til at få de oplysninger han, som bestyrelsesmedlem, har brug for. Det 

endte med at han selv blev kontaktet af kollegiet, da kollegiets bestyrelse ikke var beslutningsdygtige. Det 

løste sig for Mikkel ved tilfældighed og held af at Kollegiet selv kontaktet ham, dog er dette ikke som regel 

tilfældet. Han opfordrer derfor borgerrepræsentanterne til at tage fat i forvaltningen for at se hvorfor den proces 

er så langsom, da dette er tilfældet ved hver periode i hans erfaring. 

 

Nyt fra teams 

Visionsteam – Det sidste planlagte visionsmøde er afholdt. Dog ønsker vi at fortsætte med visionsaftnerne, 

og har derfor på tegnebrættet at arrangere og afholde flere. Aftenerne giver rigtig gode inputs til vedtægterne, 

dog er antallet af medlemmer der bidrager få, og derfor er bekymringen at det ikke bliver repræsentativt nok, 

og dermed ikke har legitimitet vi ønsker. Vi er dog opmærksomme på at ændringer stemmes igennem til 

årsmøde, og på den måde vil det stadig få legitimitet hvis det stemmes igennem.  

Økonomi -  Det går godt med økonomien, dog trækker valget på søndag meget af budgettet.  

Event – Det eneste arrangement, ud over valget d. 28. oktober, er årsafslutningen. Event teamet melder snart 

en dato ud til medlemmerne. 

Opsummering på kulturnatten: Unge Å stod for arrangementet, og alt gik rigtig godt. Dog var alle fra 

bestyrelsen forhindret i at komme, hvilket var ærgerligt.  

Kommunikations team – Der er ansat en ny kommunikationsmedarbejdet, Frederikke, som officielt tiltræder 

d. 01. November. Hun vil snarest blive introduceret til resten af bestyrelsen samt borgerrepræsentanterne. 

 

Gennemgang af valg af borgmesterpost  

Matthew, Oliver og Tara gennemgik dagsorden, og hvordan dagen kommer til at forløbe.  

Der var en længere drøftelse om hvilke valgsedler var bedst, og det blev besluttet at have 9 valgsedler. Dette 

for at undgå at navneplaceringen har betydning for resultatet, og for at gøre det så lige som muligt.  

 

Mødeindkalder: Matthew Daniali 

Mødeleder: Oliver Jørgensen 

Referent: Tara Saecker  


