
Bestyrelsesmøde mandag den 27. Juni. Mødet havde orienterende karakter, da vi ikke var beslutningsdygtige. 

 

Referent: Birgit 

Ordstyrer: Birgit 

Til stede: Monike, Tina, Frederik og Birgit. Louis ville have været med på Slack, men nettet var nede. 

Fraværende: Peder, Tara, Astrid, Lior, Mads 

 

 

1) Status vedrørende bogholder: Astrid har fået grønt lys til at hyre en bogholder til 430 kroner i timen. 

2) Mads Damgård træder ind i bestyrelsen, da Lior har meldt sig ud. Monike tager kontakt til ham. 

3) Vi gennemgår, hvor langt de forskellige arbejdsgrupper er nået i forhold til årsmødet i september: 

A) Status på praksisgruppen: Peder har undersøgt prisen på telt - og det viser sig at koste 25.000. Jon er gået i gang med 

at undersøge billigere alternativer. H.C har også kontakter. 

B) Status på Kandidatudvalget: Der er lavet en Facebook-gruppe. Birgit har fremsendt tre datoer,  men stort set ingen 

har svaret. Monika tagger alle forpersoner eller kommuneansvarlige i alle kredsene. Jørgen fra Fauerskov vil gerne 

lægge hus til første møde. 

C) Status på bestyrelseskandidat-gruppen : Der er ikke sket noget endnu. Tina tager kontakt til Tara. 

D) Status på kommunikationsgruppen: 5. Juli er der møde om kommunikation i Århus lokalforening/kommunikation 

omkring årsmødet. Frederik og Monike fremlægger ønsker med mere. 17 juli er der også et kommunikationsmøde, hvor 

bla Joan H. og Frederik også deltager. 

E) Status på "Polit-bureauet" : Louis har lavet en foreløbig arbejdplan med tjek-lister og datoer. Super! 

F) Status på programgruppen: Monike har spurgt alle lokalforeninger om de har lyst til at lave et lille oplæg - plus 

komme med ideer til dagen. Jon vil gerne være ind over programmet og facilitering. Mads Ole ønskes som facilitator. 

G) Status på vedtægtsgruppen (minimumsvedtægter til storkredsen): Der er lavet en arbejdsgruppe, Astrid, Lena, 

Henrik, Jon, Hc og Monike. Jon og Henrik er gået i gang med arbejdet, der snarest bliver sendt rundt. Senere skal 

vedtægterne til debat hos medlemmerne. Kommunikationsgruppen og arbejdsgruppen beslutter, hvor debatten skal 

foregå og hvordan. 

4) Næste bestyrelsesmøde, der primært handler om årsmødet bliver torsdag den 14. Juli fra 19.00-21.00. Der 

fremsendes snarest en doodle med kommende mødeforslag. 

5) Christians Rundager ansøgning om valgkampsmanual til HB bliver sendt rundt til alle bestyrelsesmedlemmer på 

SLack, der har en uge til at læse den igennem. Hvis der er go på Slack, bliver den sendt afsted på vegne af bestyrelsen. 

6) Monike fremlagde kort om Organisatorisk laboratorium søndag den 26, der var en stor succes. 

7) HB og LS har spurgt om Østjylland vil holde halvårsmøde i Årsmøde i november ? Det samme som sidst. Vi bliver 

mandskabsmæssigt bakket op af LS. Vi tager en snak om det på Slacken - og tager endelig stilling til det den 14. Juli. 

8) Evaluering og perspektivering på Priden. Frederik informerer, da eventet rejser flere principielle spøgrsmål om 

Medlemsinddragelse og kommunikation. Da de fremmødte kommer ud til officerspladsen, hvor Priden skal starte og 

hvor man har lejet en plads, er der hverken telt eller andet. Så man skal ud og købe en parasol. Hele begivenheden viser 

i følge Frederik, at kommunikationen ikke fungerer særlig godt. Folk er ikke godt nok informeret - og der er for mange 

hovsa løsninger. Vi skal passe på med at aflyse begivenheder, da folk ser aflysningen - men ikke, hvad der bliver 

arrangeret i stedet. Begivenhederne skal hyppes mere. Det lå feks ikke i kalenderen. Begivenheden viser også, at der til 

hver eneste større begivenhed skal være en tovholder med hele vejen. Frederik vil gå ind - bla med afsæt i de konkrete 

problemer, som Priden viste - at lave en konkret kommunikationsstrategi/model, som han følger op på. 

Problematikkerne tages op den 5. Juli på kommunikatiosmødet. 

9)  Birgit orienterer om projektet ''Dukkehuset". 

10) Hvilken rolle ser vi Astrid have i forhold til hendes plads i HB. Vi har generelt haft et godt samarbejde med HB og 

det vil fortsætte. I forhold til Astrid ville det være rart  med et fast punkt på dagsordenen, hvor hun informerer om HB's 

arbejde. 

 


