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REFERAT FRA BESTYRELSENS 12. MØDE 
11. DECEMBER 2019 KL. 17.30 – 19

TILSTEDE
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Lisbeth Jarlov
Tove Auda
Brian Scherlund
Oliver Jørgensen
Bodil Nissen

MØDELEDER
Karl-Emil

REFERENT
Lisbeth

DAGSORDEN
Events
Kommunikation
Samarbejdet med BR
Proces frem til KV21
Tillidsposter
Intern adminstration
Kommende møder

KOMMENDE MØDER
29. august kl. 17
17. september kl. 17
8. oktober kl. 17
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Finn Hermansen
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Lisbeth Jarlov

REFERENT
Lisbeth Jarlov

DAGSORDEN
Kommende arrange-
menter
Økonomi

KOMMENDE MØDER
6. Januar 17–19

Dette møde handlede mest om økonomi og praktiske forberedelser til 
vores sidste arrangement i år, Den alternative julefrokost 17. december 
og det første arrangement næste år, nemlig det ordinære årsmøde den 
1. februar 2020 (evt 2. februar 2020). Vi kunne således se både tilbage 
og frem.

ØKONOMI
Vi har besluttet at skifte bankforbindelse fra Merkur bank til 
Arbejdernes Landsbank. Årsagen er, at vi ved at skifte kan spare både 
på gebyrer og undgå at betale den negative rente af indestående, 
som en del banker, herunder Merkur, har indført for også de små 
erhvervskunder. Det har selvfølgelig været vigtigt, at AL også har en 
social og grøn profil. Der er en del papirarbejde i forbindelse med 
bankskift, men vi er igennem nu og klar til at indgå den endelige aftale 
med AL. 

Vi besluttede at forlænge Frederikkes kontrakt med et år på uændrede 
vilkår. Vi har været tilfredse med hendes indsats, og hun er efterhånden 
kommet rigtig godt ind i tingene samt fået etableret et godt forhold 
til BR gruppen. Brian vil som tovholder for team kommunikation være 
daglig leder og have et tæt samarbejde med Frederikke.

Der er heldigvis penge nok til vore aktiviteter resten af året.

DEN ALTERNATIVE JULEFROKOST 17 DECEMBER
Vi lavede de sidste aftaler om praktiske opgaver.
Arrangementet er lanceret flere steder. Ca tider for de forskellige 
indslag bliver tilføjet.

ORDINÆRT ÅRSMØDE 
På årsmødet får vi brug for at få suppleret bestyrelsen med nogle flere 
aktive medlemmer samt suppleanter. Vi har haft en rigtig fin bestyrelse, 
men desværre har nogle af de aktive måttet trække sig tilbage for at 
hellige sig studierne.

I 2020 og 2021 skal vi have implementeret den plan for 
kommunalvalgkampen 2021, der blev vedtaget enstemmigt på det 
ekstraordinære årsmøde 30. november. Der bliver rigtig mange 
organisatoriske opgaver, som bestyrelsen skal stå i spidsen for. Det 
bliver også en stor opgave at få engageret og aktiveret mange frivillige.
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Frister i forbindelse med årsmødet:
• Indkaldelse: 21. december
• Anmeldelse af kandidatur til bestyrelsen og indsendelse af 

medlemsforslag: 4. januar
• Udsendelse af materiale: 18. januar
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