Referat fra bestyrelsesmøde den 4.januar 2017.

Tilstede: Peter, Moorggan, Søren og Jette.
1. Dialogmøde den 9.2.17. kl. 19-21.
- Dagsorden til mødet, vi havde en generel snak om hvad der skulle stå i de forskellige
dagsordener, udvidede til dialogudvalg og enkel til annonce og så hvordan vi stillede
spørgsmål til dialogudvalget. Peter havde forinden skrevet nogle forslag til udvidelse
eller ændring af Jettes forslag, de var rigtig gode. Vi blev enige om at der skulle stå
nogle spørgsmål direkte til dialogudvalget, ud fra de enkelte punkter.
- Vi blev enige om at der ikke behøvede stå valg af ordstyrer og sekretær, da det jo ikke
er en generalforsamling. Så Moorggan sagde ja til at være Ordstyrer og vi tænker at
Jytte siger ja til at være Sekretær.
- Vi snakkede om halprojektet med åbent hus af Kantinen, (Egnshuset) som skal være
forinden fra kl. 18-19. der er åbenbart flere der har misforstået det jeg har fortalt ved
sidste møde om åbent hus, det er jeg ked af, men alt i alt er der lige nogle ting som skal
på plads med hvem gør hvad og hvordan kommer det til at hænge sammen. Jette
kontakter Anne-Marie Jacobsen, for at få nogle oplysninger for nærmere arrangement.
- Vi snakkede lidt om hvordan bordene skulle stå til dialogmødet, vi blev enige om at det
ville være en god ide med 6 borde, og sætte en fra Kommunalbestyrelsen ved hvert
bord og sørge for lidt tid til rundbordssnak. Sørge for der ligger papir til ideer til videre
udviklingsarbejde. Hvis der ikke er nok til 6 borde så 4.
2. kort over området, det startede vi faktisk med, men det var mere en oversigt over det hele
og så tager vi det med aktiviteter hvor, ved senere lejlighed.
3. datoer til årets møde, skubbede vi til vi var fuldtalligt. Næste møde.
4. evt. jeg har fået mail om at Helle Mandrup Tønnesen heller ikke kan denne gang vi har
dialogmøde, men har byttet den med Birgitte Steen Jørgensen, så jeg er da glad for at der
kommer en vikar, og ikke bare mangler en.
Hvor mange skal vi beregne kaffe/the og kage til den 9.februar. plus/minus 35
personer?
Moorggan og Jette snakkede lige om til sidst at vi kunne spørge John om han ville stå
for det med kaffen osv. og så give ham en skilling som tak for hjælpen. Hvad siger I til
det?
Hilsen Jette.

