
Referat af bestyrelsesmøde d. 16.02.16 

 

1. Referater: 

1.1. Godkendelse af referat fra sidste møde: Referat er godkendt 

1.2. Der er sørget for, at referater ligger på storkredsens hjemmeside. 

1.3. Referent: Armin 

2. Personsager 

3. Sidste nyt fra lokalforeningerne 

3.1. Roskilde: Stiftende generalforsamling i tirsdags – der er nu en bestyrelse.  

3.2. Sorø: Der er et kaffemøde på vej – der afholdes møde denne uge om hvor og 

hvordan. 

3.3. Ringsted: Armin kontakter Mark – han er på G-drevet i adresselisten 

3.4. Vordingborg: Vellykket biograf arrangement med ”Life is Sacred”  

3.5. Lolland: Er i gang – mange energiske mennesker – Sascha har kontakt til dem. 

3.6. Slagelse har møde den 28.02.16. 

3.7. Kalundborg har opstartsmøde mandag d. 22.02.16 og har i øvrigt Storkredsens første 

byrådsmedlem. 

3.8. Faxe / Stevns: Der sker en masse. Stiftende generalforsamling snart og deltagelse i 

Haslev messen. 

3.9. Odsherred: Årsmøde søndag d. 21.02.16.  

3.10. Lejre har kaffemøde d. 29.02.16. 

4. Økonomi og budget 2016 

4.1. Udkastet blev præsenteret og fik et par bemærkninger med på vejen. Til årsmødet 

vil der lægge et færdigt budget. 

4.2. Transport: Der er indført et punkt vedr. transport – vi skal til at beslutte, hvordan 

refundering af transportudgifter skal håndteres – transport til hvad  skal have støtte 

med hvor meget? Jeppe skriver et udkast om det på baggrund af input fra bestyrelsen. 

4.3. Vi sender en mail ud til lokalforeninger med hensyn til input i forhold anvendelse af 

midler i fremtiden. 

5. Ang. Info-materialer m.m.: Vi har brug for noget færdigt materiale og udstyr, som bliver 

købt og distribueret centralt. Så kan der evt. suppleres fra lokal side, hvis man har brug for 

det. Lea taler med Sascha om det og giver Tanja melding mht. materialer til Haslev messen. 

6. De aktives dag 

6.1. Der er tilmeldt mellem 18 og 20 deltager 

6.2. Der bliver tre workshopemner 



6.3. Programmet er klar og bliver sendt ud snarest 

7. Årsmøde i Storkreds Sjælland: 

7.1. På lørdag er der deadline for forslag til vedtægtsændringer – min. tre medstillere 

7.2. 05.03.16 er deadline for ændringsforslag til dagsordenen. 

7.3. Invitationen er sendt ud – ligger på hjemmesiden. 

7.4. Vi vil lave en lille video om bestyrelses arbejdet til næste bestyrelses møde. 

7.5. Der er modtaget kommenterer til dagsorden 

7.6. Opgaver i forbindelse med årsmødet: 

7.6.1. Sted: Ringsted kulturhus er desværre optaget. Jeppe kontakter INSP 

og hører, om der er ledig på dagen. Vi andre tænker over, hvilke steder, som 

ellers kan bruges til ca. 100  pers. fra kl. 10.00 – 23.00. 

7.6.2. Mad: Det blev enstemmigt vedtaget, at Storkredsen betaler mad til de 

fremmødte. 

7.6.3. Tilmeldinger: Sendes ud, når vi ved, hvor arrangementet skal være 

henne. 

7.6.4. Musik: Lader vi ligge lige nu 

7.6.5. Vedtægter / ændringer: Vi gennemgik Jeppes skriv vedr. 

vedtægtsændringer og han tilføjede rettelser i filen. Vi tager de sidste to 

punkter ved næste møde. Dokumentet lægges i dropbox, så alle kan se det. 

7.6.6. Best. beretning:  

7.6.7. Workshop: 

7.6.8. Ice-breaker 

7.6.9. Praktiske hjælpere 

7.6.10. FT-kandidater 

7.6.11. Nanny-ordning:  

7.6.12. Facilitator: 

7.6.13. Revisor:  

7.6.14. Referenter: 

7.6.15. Ordstyrer: 

7.6.16. Periscope:  

7.6.17. IT-faciliteter (Skærm, projektor, net,....) 

7.6.18. Rasmus N:  

7.6.19. Standarddagsorden inkl. det vi selv vil have med. 

7.6.20. Stemmeprocedurer / liste over stemmeberettigede /  

7.6.21. Afstemning om, hvorvidt de vedtægtsændringer vi laver på dagen, 



træder i kraft med det samme. Kontakt til Nis. 

7.6.22. Valg af POFO-medlemmer: Min. en fra storkredsen, maks. to 

medlemmer med stemmer. 

8. Arrangement i Nykøbing Falster d. 08.03.16: Lea tager af sted 

9. Næste storkredsmøde d. 12.03.16 kommer der en repræsentant fra center for 

konflikthåndtering og holder foredrag om det, blandt andet om håndtering af interne 

konflikter. 

10. Næste møde: 25.02.16 hos Armin 

10.1. Armin udformer en dagsorden på baggrund af punkterne vedrørende årsmødet 

ovenover. 

10.2. Mødet drejer sig udelukkende om årsmødet. 

 

 

 


