
 

            

Storkreds Fyn 

Referat af bestyrelsesmøde d. 4. maj 2021 

Deltagere: Line Seiding, Erik Stent Pedersen, Bente Kjær, Tine Busk, Hanne Høfsten 

1) Nyt fra/ om lokalforeningerne 

Erik har været i kontakt med Ærø og Odense. Der er ingen lokalforeningsaktivitet og 
ingen overskud til dette hos de, han har talt med. 

Vi drøfter nedlæggelse af lokalafdelinger og/eller sammenlægninger. Der vil ved 
landsmødet være et forslag om storkredsens bemyndigelser i forhold til dette. Vi 
tager det op igen efter landsmødet. 

Vi beslutter, at støtte Odense med afholdelse af deres årsmøde, hvis de er 
interesseret i dette. Erik tager kontakt til Odense (Mads) herom. Hanne og Line 
melder sig som hjælpere. 

2) Status på de fynske medlemmer; Er der nogle lovende kandidat-emner, der kan 
motiveres til at stille op til Kommunevalg og Regionsvalg?  

Der er foreløbig 3 fynske medlemmer, der ønsker at stille op til regionsrådsvalget. 

Svendborg har for nylig godkendt kandidat til kommunevalget. 

3) Opstillingsmødet til Regionsvalget, mandag den 14. juni i Middelfart  

Der er flere, både fra Fyn og Sydjylland, der ønsker at være kandidater til 
regionsrådet. 

Vi afholder opstillingsmøde i Middelfart d. 14. juni – der er udsendt indkaldelse til 
mødet. 

Bente Kjær fra Fyn og Torben Nicolaisen fra Sydjylland står for den organisatoriske 
planlægning. 

Line og Tine står for mad og drikkevarer 

Tine kontakter Rasmus Foged, for at høre om han evt. vil deltage og fortælle om, 
hvordan det er, at sidde i et regionsråd. 

Erik søger efter et musikalsk indslag. 



Efter opstillingsmødet skal vi have sendt besked ud til pressen om vore kandidater 
m.m. 

4) Status på kredsens økonomi  

Vi har pt. 143.262 kr. og beslutter hurtigt at få lagt et budget. Efter input på mødet 
laver Hanne et udkast til budget. 

Erik sender regningerne for vores ZOOM-abonnement. 

4) Klimafolkemødet i Middelfart, den 2.- 4. september Status på invitation af 
Franciska og Torsten? Ideer til arrangement / bod? Nedsætte tovholdergruppe.  

Tine har tilmeldt Alternativet Fyn som arrangør af samtale/debat om landbrug. Hun 
har også kontakten om Franciska og Torstens deltagelse. Franciska har meldt tilbage, 
at hun kommer.  

Vi kunne evt. arrangere en bod på Klimafolkemødet bl.a. med deltagelse af vore 
kandidater. 

Vi skal have nedsat en tovholdergruppe, og vi skal have fundet praktiske hjælpere. 
Det vil vi bl.a. gøre via et nyhedsbrev. 

6) Strategi i forhold til det kommende folketingsvalg  

Erik giver udtryk for, at vi stille og roligt, skal opstarte vores tiltag i forhold til et 
kommende folketingsvalg.  

Punktet tages op igen, snarest. 

7) Evt.  

Hvis medlemmer af storkredsbestyrelsen ønsker at deltage fysisk ved landsmødet d.
15.- 16. maj kan transportudgifterne dækkes af storkredsen. 

8) Dato for næste møde 

Søndag d. 30. kl. 17.00 på ZOOM. 

Med bl.a. gennemgang af kandidaterne til Regionsvalget. 

Ref. Hanne 


