
Konstituerende bestyrelsesmøde Søndag 2019-11-24. 
Tilstede : Helene Liliendahl Brydensholt, Bina Seff, Ditte Kanstrup og Morten Greve. (Fraværende / trukket 

kandidatur d.d. Kristian H. Molbech). 

Temaer Ansvarlig Indhold 

1) Konstituering af bestyrelse.  Forperson – Bina Seff,  
Næstforperson – Helene Liliendahl 
Økonomi og Kasserer – Ditte Kanstrup 
Kommunikation – Helene 
Lokalpolitik – Morten Greve 
Kreds – Bina (Ditte i Kandidatudvalget) 
Bestyrelsen vil re-evaluere sine roller 
indenfor 2 mdr. (1/2-20) 

2) Økonomi  Bina Pkt. penge (økonomi). Regnskab 
(Uklarheder omkring regnskab for 2019 
løftes i kredsen).  

3) Kommunikation Helene Forventede opgaver vil være : 
Nyhedsbreve til medlemmer – 1g. om 
måneden – hvad sker der  
Sedler på bibliotekerne ifm. 
arrangementer.  

4) Medlems- og borger 
inddragelse 

Helene Lægges ind under kommunikation. 
Medlemsmøder – medlems- og 
borgerinddragelse omkring hvad der 
sker i byrådet. Hvad sker der og hvor 
henne? Ex. Danmarks 
Naturfredningsforening, Sted og Egn.  
Pressekontakt. 
 

5) Kredsbestyrelse Bina  (kan evt. gå på 
tur) 

Hver kreds udpeger en kandidat til 
Kandidatudvalget. (ved afbud fra Bina 
deltager en anden fra bestyrelsen) 

Punkter   

a. Svar til Kristian H. 
Molbech. 

Bina Forslag – at bede Kredsen om at tage 
stilling til dette  

b. Årshjul?  Ditte starter : Mødefastlæggelse – antal 
møder på året – Åbne eller lukkede 
møder? Åbne vedtages. Efter 
bestyrelsesmøde holdes gerne tema / 
politik aftener. 
Lokalpolitiske fora – kontakt til 
politikere. 

c. Mødested Ditte Café Chaplin?, Toldkammeret (gratis 
dag). Frivilligcenteret (300,- / år). 

d. KV21 forberedelse Snarlig 
Bestyrelsesopgave  

Ditte – Middelfart erfaring: FB 
spørgsmål  til udvalget er muligt for alle 
borgere i kommunen åbnes 1 time før. 



Temaer Ansvarlig Indhold 

e. Forretningsorden Bina -  Udarbejder forslag forretningsorden og 
hvad  der ligger i Forpersonskabets 
roller. 

f. Referat af årsmøde Helene (Tager kontakt 
til Sanne) 

 

g. Bestyrelsesdokumenter Helene  Tager fat i Mikkel  og får Politisk 
kommunikation, referater, 
medlemsmails. 

h. Bank Ditte Høje afgifter til Merkur Bank, derfor skal 
vi undersøge om Arbejdernes landsbank 
har bedre ift. betingelser. 

i. Åbne bestyrelsesmøder  Vedtaget 

j. Næste møde Bina (køber ind til arr.) Mandag d. 16. Juleglögg og peberkager 
på Café Chaplin (Bina checker)– eller 
vegetarisk julefrokost. Bestyrelsesmøde 
18-21 (Best møde 18-19 / glögg fra 19-
21. 

 


