Alsønderup Sogns Lokalråd

Referat af bestyrelsesmøde i Alsønderup Sogns Lokalråd,
onsdag, den 1. november 2016

Deltagere

Hans Henrik Mortensen (formand)
Hugo Holm Hansen
Peter Wilhjelm Nielsen
Merete Klem-Andersen
Carlo Medici
Annette Rieva
Mette Larsen
Svend Kobberø Jensen
Lene Riis

Fraværende
Sted

Hans Henrik Mortensen

Referent

Lene Riis

Dagsorden

Aktion

1. Godkendelse af referater af bestyrelsesmøder den 5. og 26. oktober
samt af ordinær generalforsamling den 26. oktober 2016.
Godkendt med de rettelser, der er fremsendt.
Punktet her omdøbes fremover til ”godkendelse og opfølgning af referat”.
2. Mødedatoer for kommende bestyrelsesmøder
Det er vedtaget fremover at holde bestyrelsesmøder hver anden måned og
hver anden måned holde møde i de underarbejdsgrupper, der nedsættes.
Bestyrelsesmøderne holdes den 1. tirsdag i de lige måneder:
6. december hos Hugo
7. februar hos Carlo
4. april hos Merete
6. juni hos Peter
8. august hos Annette
3. oktober hos Mette
5. december hos Lene
Generalforsamling afholdes den 26. oktober 2017.
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3. Mødedatoer for arbejdsgrupper
Der er mulighed for at afholde møder i arbejdsgrupperne den første tirsdag i de ulige måneder, men det er op til arbejdsgrupperne selv at fastlægge de endelige datoer.
4. Indkaldelse og referat
Der indkaldes 8 dage før et bestyrelsesmøde, og referatet rundsendes
senest 8 dage efter mødets afholdelse til godkendelse hos bestyrelsens
medlemmer Bestyrelsen har 4 dage til at fremsende rettelser og godkende. Herefter sender Lene det endelige godkendte referat til webmaster, så
det kommer på hjemmesiden.
5. Notater fra arbejdsgrupperne
En gang om året udarbejder arbejdsgrupperne en status for det arbejde,
der er pågået i det forgangne år.
6. Forslag til arbejdsgrupper
Arbejdsgrupperne er nedsat med udgangspunkt i Den Grønne Sløjfe, som
er visionsplanen for vores område, der strækker sig fra Arre Sø til Gribskov
med skolen og Kulsviergården i centrum.
Stående arbejdsgrupper:
Veje – Stier – Natur: Carlo (tovholder), Mette, Peter og Svend
Hjemmeside: Lene (tovholder), Hugo og Carlo
Lokalnyt: Peter
Skole – Daginstitutioner: Lene (tovholder) + eksterne
Kultur: Peter og Annette
Erhverv: Hans Henrik (tovholder) og Hugo + eksterne
Politik: Hugo (tovholder) og Hans Henrik
Faciliteter i Alsønderup Sogn: Merete (tovholder), Lene og Annette + eksterne.
Enkeltprojekter
Velkommen til nytilflyttere: Peter (tovholder) og Lene
Forårskur: Hugo
Valgmøde: Vi venter med at sætte ansvarlige på
Til næste møde i december kommer hjemmesidegruppen med et oplæg,
som kan drøftes i bestyrelsen.
7. Eventuelt
Intet at referere

Lene, Hugo og Carlo
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