Referat af bestyrelsesmøde i Andelssamfundet i Hjortshøj, maj
2017
Tordag 25. maj 2017 kl. 10.00-18.00 hos Niels, Gammel Kirkevej 128, 8530 Hjortshøj.

Deltagere: Rebecca, Jørgen, Kurt, Niels, Louisa, Tatjana og Lotte - referent Pia Edahl (frivilligkorps).
Afbud: Jacob, Susan, Allan, Anne

Faste indledende punkter
 Velkommen til bestyrelsesmødet – runde med siden sidst
Alle fortæller om hvad der pt foregår omkring dem og i deres ”samfund”.
 Valg af mødeleder og referent
Louisa er mødeleder og Pia Edahl er referent.

 Godkendelse af dagsorden og referat af sidste bestyrelsesmøde
Dagsorden og referat af sidste møde blev godkendt.

Orienteringspunkter
 Orientering:
Tatjana og Louisa var til overdragelse hos Niels den 7. maj 2017. Tatjana håber Niels fortsat vil være
sparingspartner. Jeg glæder mig, siger Tatjana.
Kurt (nuværende kasserer), Niels og Pia var til overdragelse hos Birtha, LØS’s tidligere kasserer. Kurt
har talt med Merkur - Claus Skotte – for at få gang i adgang til banken. Claus er pt først at træffe
igen på mandag. Birtha har lovet at følge op og hjælpe. Niels hjælper med projekter. Pia laver
kontoplan og har overdraget løn på Inge og Marie til vor kommende bogfører Linda Gullach hos
Revision Vadestedet.
Niels har været til Årsmøde hos LØS-NET på Brenderup Højskole for at holde oplæg om, hvordan
civilsamfundet begynder at igangsætte en bæredygtig omstilling rundt i DK og verden. Lars Myrthu
fra ØKO-NET har foreslået at de kommer med i LØS og bliver en del af LØS’s blad, hvor de så kan stå
for bl.a. Den Grønne Kalender – de har 350 medlemmer.
LØS har fået et projekt sammen med Kbh. Universitet på et Velux projekt om ”Veje til det
bæredygtige samfund” på samlet 6,8 mill. Kr. Antropologi på K.U. laver projektet sammen med en
række grønne foreninger igennem 3 år; der er 3 økosamfund, som deltager i det: Den
Selvforsynende Landsby, Andelssamfundet i Hjortshøj og Svalin. Der er 20.000 kr. til LØS som
forening, 46.000 kr. til at udvikle dokumenter og rapporter til de ansatte fra LØS i projektet (Ditlev
80%, Niels 20%) samt 20.000 kr. til hvert økosamfund. Møde 31. maj i det grønne hus i Køge
sammen med Ditlev, de grønne foreninger, KU og hele projektet.
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Behandlingspunkter
 Evaluering af Generalforsamling og Årsmøde
Jørgen: Lidt skræmmende at der var så få. Jeg har været med til de sidste 3-4 årsmøder/GF’er.
Kurt: God og hyggelig stemning. Niels er god til at lave en uformel stemning. Dejligt og spændende
sted.
Niels: Virkelig rar stemning begge dage. Dejligt at Ross også kunne komme begge dage, og at Steen
Møller lavede sit fremragende oplæg og smukt at Jytte Abildstrøm sendte os en video-hilsen. Men
nej, der var ikke så mange – 30-35 mennesker? - Det hjælper at tænke, at dem, der er her, er de
rigtige. Jeg har brugt lang tid på at ringe rundt. Mange af dem, som plejer at komme til GF - måske
20-25 personer, - skulle noget andet, vandre Caminoen og alt mulig. Synes det er et problem at
økosamfundene ikke er mere aktive, men det var dejligt at det alligevel lykkedes at få så stor og så
kvalificeret en bestyrelse – 11 mennesker.
Jørgen: Du gjorde virkelig også god reklame og var overtalende.
Louisa: Det var hyggeligt og jeg tilslutter mig jer andre.
Rebecca: Jeg ville gerne have været med.
Jørgen: Sprogbruget bør ændres omkring de fremlagte regnskaber, så det er knap så business-agtigt.
Håber projekterne bliver mere overskuelige.
Rebecca: Ønsker kun mails når nødvendigt, resten i dropboks – så kan folk selv læse når de har tid –
jeg kan ikke rumme andet.
Alle mails sende venligst kun til navn@okosamfund.dk
 Fordeling af roller og opgaver i bestyrelsen
Tatjana og Louisa vil gerne have at det er frivillighed som styrer indsatsen, så ingen får dårlig
samvittighed. Ens arbejdsindsats skal indpasses efter ens tid.
Tatjana gennemgår:
Referater af bestyrelsesmøder: Kan det gå på skift – Niels tager det på næste møde 11/6 hos Louisa
Bladet: redaktionsgruppe med Lotte, Niels, Susan og Marie
Revisor Ebbe Jensen fra Revision Vaderstedet er revisor
Bogfører: Linda Gullach fra Revision Vadestedet er bogfører
Fondraising til nationale, danske projekter: Inge med hjælp fra Niels
Kommunikation: Blade, Hjemmeside, Nyhedsbreve 8 x årligt - det vedtages at droppe nyhedsbreve
Medlemsservice, inkl. kontingentopkrævning, sekretariat@okosamfund.dk : Pia varetager, svarer og
fordeler
Kursuskordinator: Inge og Niels
Kontakt til økosamfund: Niels det er utrolig vigtigt at bevare kontakten til de enkelte økosamfund,
især deres kontaktpersoner – vi kunne dele dem, ringe etc. Niels har hidtil taget sig at dette.
Rebecca tænker, at man kunne skrive nyheder i bladet, som en særlig service henvendt til
økosamfundene. Rebecca vil gerne tage Sjælland - ringe. Jørgen ønsker et fælles agenda, og vil
egentlig gerne være med, hvis der er noget konkret – ringe jydske økosamfund op måske. Niels
synes vi skal tage det op igen. Kurt vil gerne ringe til dem på Fyn.
Underskrifter på projekter: Tatjana
info@økosamfund.dk går til: Tatjana, Niels, Camilla, Pia – Louisa sættes på
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LØS udvalg (internationalt og uddannelse er nu slået sammen): Der er ca. 5 personer med Camilla
som tovholder – de laver EDE kurser og Camilla har sat flere internationale kurser – lange EDEkurser - i gang i dette regi. Bestyrelsen og udvalget mødtes januar 2016, hvor man lagde rammer
for det fremtidige samarbejde. Udvalget skulle lave handleplan halvårligt til bestyrelsen, vi skulle
mødes jævnligt og have repræsentanter hos hinanden. Det gik ikke som planlagt. Jacob har haft
rollen som bestyrelsens repræsentant i udvalget, men fik travlt. Louisa vil gerne være kontakt til
udvalget.
Nyhedsbreve vedtaget nedlagt – istedet sætter vi nyheder på hjemmesiden og sender en kort mail.
Vi taler med Marie om dette. Vi skal tænke over antal der udsendes.
Fællesgruppen for Det Fælles Bedste: Det vil Niels gerne fortsætte med – vi planlægger pt Folkeavis
og et Folketræf i Vejle 10.-13. maj 2018 og er i gang med flere fondsansøgninger. Rebecca vil gerne
deltage med sparring – synes det lyder meget spændende – og vil rigtig gerne deltage.
Planlægningen af Folketræffet, frivilliggrupperne – enten i hovedgrupperne eller omkring LØS
repræsentation på træffet. Sidstnævnte vil Rebecca gerne deltage i. Evt. workshop om at leve i et
økosamfund omkring specifikke aktiviteter/emner.
Efterårsseminar – ad-hoc udvalg: Tatjana og Louisa. I god tid så folk kommer og igen må ringes
rundt. Tema, sted og dato aftales på næste møde.
Bestyrelsesmøder: Suppleanter må meget gerne deltage.
Administration: Louisa er den adm. kontaktperson (HR person).
Sparring med Camilla – tages senere inkl. Stillingsbeskrivelse
Udadtil foredrag, oplæg etc.: Alle
Rundture: der kommer et punkt senere
Følgegruppe til danske projekter: Filmprojekt og Gaia Trust - holde øje med økonomi og
fremdriften i dette. Niels og Tatjana
Politik og udvikling: Bestyrelsen
Strategiudvikling: Bestyrelsen
Netværksmøder: Aftales løbende – GEN exvis deltagelse – kom frem med ønsker – alle skal have
chancen
Andre grønne foreningers grønne nyhedsbreve: Pia videresender til Tatjana og Louisa
Bygge bro til universiteter: Foreslag – vi kunne spørge Ditlev / men spørge Jacob først /Louisa vil
gerne løst og perifert / hvis møder tilfældigt
Kontakt til kommuner: Alle kan tage deres egen – hvad har de af planer, vil de have
konsulentbistand – det er tidskrævende. Det skal kun være på lettere plan og følges op af andre?
Kunne Susan og måske Rebecca være kontaker?
 Marie Chimwemwes stilling
Marie har haft rigtig mange timers overarbejde. Der skal på sigt findes en mere bæredygtig løsning.
 Økonomi. Udskydes til næste møde
 Årshjulet – rundtur. Udskydes
 Tema for næste blad #82. Udskydes
 De internationale projekter, indhold og økonomi. Samspillet med LØS’ udvalg
Skype møde med Camilla. Camilla har 15 min til at fremlægge i og derefter Niels 15 min. Ingen kan
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afbryde undervejs, men kan stille spørgsmål efter de 2 fremlæggelser.
”Forbedringer mellem udvalgene og bestyrelsen”
Camillas indlæg lød som følger:
ARBJDSPAPIR LØS’ UDVALG (International og Uddannelse)
STATUS: Der er pt. 5 økosamfund, Hallingelille, Friland, Dyssekilde, Hjortshøj, AM + én løsgænger.
Udvalget mødes ca. 4 gange om året. Der er pt. 7 medlemmer at udvalget.
1) DOUBLE LOOP
Der er etableret en struktur, hvor Prokop og Alan, som repræsentanter for udvalget, skal have hver
en bestyrelsesrepræsentant tilknyttet, der skal holde sig orienteret om udvalgets arbejde, for
henholdsvis uddannelses-og det internationale område. Det er en god ide, men har ikke fungeret,
hverken fra udvalgets side eller fra bestyrelsen. Det tilstræbes, at udvalgsrepræsentanter én gang
årligt deltager i et bestyrelsesmøde – og at bestyrelsesrepræsentanter deltager i udvalgsmøde
mindst én gang årligt.
2) PR/KOMMUNIKATION/REKRUTTERING
Udvalget vil gerne være repræsenteret i bladet, for at vise, at vi eksisterer, med en kort omtale (3
gange om året), om udvalgets aktiviteter + rekrutteringsopslag.
Udvalget sørger for at holde sine sider på LØS’ hjemmeside opdaterede.
Der er fri adgang til google drive + kontaktinformationer på udvalget.
Udvalget bidrager med nyheder til Facebook og hjemmeside, hvis relevant og når muligt.
Der er etableret en mentorordning, så man hurtigt kommer ind i udvalgets arbejde.
3) BUDGET
Udvalget fremkommer med et budgetønske, som, hvis besluttet på generalforsamlingen, er
udvalgets budget og kan disponeres over selvstændigt i udvalget. Dvs. at bestyrelsen ikke kan
bestemme hvem eller hvorfor nogen f.eks. skal deltage i et BEN møde, til en GEN konference eller et
CLIPS seminar, men at udvalget selv har mandat til dette. Der udbetales kørselsrefusion samt
betales forplejning til møder, ligesom ved bestyrelsens møder, efter refusion af udlæg.
4) MANDAT
Udvalget indstiller til bestyrelsen, hvilke projekter, det gerne vil indgå i.
Udvalget deltager i udvælgelsen af f.eks. deltagere til Erasmus+ projekter, i et underudvalg, hvor
bestyrelsen ligeledes er repræsenteret. Man repræsenterer LØS og har pligt til at sætte sig godt i i
LØS + promovere LØS. Der er udarbejdet et afrapporteringsskema, hvor man evaluerer på
møde/konferencedeltagelse og relaterer deltagelsen til LØS’ arbejde.
5) SEKRETARIATSSTØTTE
Udvalget har tilknytning til en særlig sekretariatsperson, som man kan spørge om
foreningsadministrative ting, men fungerer selvkørende med indkaldelser, referater og beretninger.
Udvalgets side på hjemmesiden:
http://okosamfund.dk/udvalg/
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Niels’ forslag til bedre samspil mellem udvalg og bestyrelse lød sådan:
LØS – Bud på forbedring af samspillet mellem bestyrelsen og udvalget:
1. UDVALG, - det internationale aspekt
Etablering af en tæt kontakt mellem bestyrelse og udvalg – fx skypemøder hver anden måned
mellem kontaktperson(-er) fra henholdsvis bestyrelse og udvalg?
Udvalget laver handlingsplan for fx ½ år ad gangen til bestyrelsen, og bestyrelsen forpligter sig til at
sparre dette og komme med input til udvalgets arbejde
En fra bestyrelsen sidder med i udvalget ved minimum fx 3 møder årligt
Udvalgets indsats og initiativer skal passe ind i LØS’s strategi og profil, bl.a. Bæredygtighedshjulet
Det er LØS’ bestyrelse, som er højeste myndighed i forhold til initiativerne internationalt.
En gang årligt mødes vi alle til en grundigere samtale om ideen med det internationale arbejde

2. INTERNATIONALE PROJEKTER
Følgende er udviklet med afsæt i en overvejelse fra bestyrelsesmøde: ”Måske skal vi lave en liste
over en række værdier eller kriterier, vi synes skal være opfyldt, hvis vi skal sige ja til nye
internationale projekter”
Grundlag i nogle kriterier/værdier:
1.
Vi laver ikke internationale projekter for pengenes skyld, men fordi vi synes de er vigtige og
har en god begrundelse
2.
Projekterne skal have rodfæstelse i danske økosamfund, så økosamfundsbeboere er
engageret i hvert af de internationale projekter
3.
De bør være forankret i en kreds af stillere fra økosamfund, som gerne vil involveres og
engageres praktisk i projekterne, så de har rod i aktuelle behov i danske økosamfund.
4.

Kvalitet frem for kvantitet af internationale projekter

5.

Fuldstændig gennemskuelighed økonomisk og indholdsmæssigt.

6.
Projektet skal gerne bidrage til omstillingen med konkrete handlinger, så det ikke alene er
konferencer, kurser, rejser, men også rummer noget konkret omstilling, som bliver til handling
7.
Vores drivkraft omkring projekterne skal komme indefra – bestyrelsen ”.. har faktisk ingen
begejstring på møderne omkring de internationale projekter. Det er abstrakt akademisk i
cyberspace. Skal vi bruge tid på det?” – kan hurtigt blive konsekvensen (fra referat af best.møde)
8.
Det er LØS’ bestyrelse, som beslutter, hvilke projekter, der skal igangsættes. Hvordan de
styres, udvikles, evalueres og formidles. Bestyrelsen er højeste myndighed i forhold til projekterne
internationalt.
Det praktiske vedrørende samarbejdet
Forretningsgange - ændringer? eller blot overholdelse af det der tidligere er aftalt/besluttet?
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Niels foreslår at vi holder os til de retningslinjer, vi har opstillet i stillingsbeskrivelsen:
•
Kommunikation til bestyrelsen om projekterne til hvert bestyrelsesmøde: Hvad handler
projekterne hver især om, hvordan er deres økonomi og status, markante ændringer o.l.
•

Kommunikationen sker minimum via udfyldt projektskabelon

•
Der kan kun søges til nye projekter med bestyrelsens godkendelse, og bestyrelsen skal have
tid til at sætte sig ind i projektet og drøfte det i bestyrelsen, - derfor materiale 14 dage før
•

Underskrift af dokumenter: En tidsfrist på 14 dage før underskrivning

Hvem beslutter hvad - f.eks. kriterier for, og endelig beslutning af hvem der kommer afsted til
Findhorn/ Damanhur – kurser. Forslag: Bestyrelsen i dialog med udvalg/Camilla. Den endelige
afgørelse: Bestyrelsen
Evt. begrænsning i antal internationale projekter. LØS skal have et overskueligt antal internationale
projekter, så vi i bestyrelsen kan have et ordentligt indblik i dem og reelt kan følge med i dem. Og de
skal spille sammen med de nationale økosamfundsinteresser.
Måske skal der være ét bestyrelsesmedlem som kontaktperson på hvert af de internationale
projekter, så der er én fra bestyrelsen der har særlig indsigt i hvert projekt?
2-3 kontaktpersoner fra bestyrelsen holder fx månedligt skypemøde med Camilla?
Herefter fulgte et par opklarende spørgsmål fra de andre:
Rebecca til Niels: hvor mange fra bestyrelsen skal have kontakt til udvalg: svar: Helst 2-3, - men
måske kan 1 person også gøre det.
Kommentar: Jørgen: klar fornemmelse og klarhed over, at kommunikation begge veje kan gøres
bedre.
Camilla: Niels fik plads til også mit arbejde – det vil jeg også gerne gives tid til! Ønsker respons fra
bestyrelsen omkring mit.
 Grønne ildsjæle
Niels fortæller om opstarten af projektet og hvad der videre foregik. I dag er der afleveret en
kortere rapport til Miljøstyrelsen. Der er en lang rapport på 125 sider med beskrivelser af 24
workshops inden for en række temaer, som skal lægges op på LØS’s hjemmeside snarest mulig.
Vi bør afslutte med en stor fejring med alle de involverede, - pressen, en kendt, engageret person
eksempelvis Rob Hopkins, ud over rampen med budskabet. Vil alle dem, der var ansat, være med?
Vi spørger dem, hvordan vi skal fejre det.
Jahh, det lyder dejligt, siger bestyrelsen.
Rebecca efterlyser et mere ”opslagsværk”
Svar: Det er faktisk et opslagsværk – 24 workshops inden for en række temaer, og hvordan de
afholdes, helt ned i detaljen.
Niels spørger Susan om hun evt. vil være tovholder på en fejring af projektets afslutning – Rebecca
vil gerne hjælpe med noget praktisk.
 Opdatering af forretningsordnen
Dette er bestyrelsens regelsæt. Den er sidst opdateret i 2011 på Toustrup Mark. Det er tid til at den
opdateres.
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- Indspark - Rebecca: Tror ikke jeg har overblik om visse emner – undgå international – svært at
finde begejstringen om dette. Lotte: Vil også gerne være fri for internationale.
Niels til ’forretningsordenen’: Vi arbejder med konsensus – vi skal være minimum 4 til et
bestyrelsesmøde for at være beslutningsdygtige. Imellem bestyrelsesmøderne: Ved små ting
forkvinden, større FU, endnu større bestyrelsen – graden af forstyrrelser skal svare til sagens
størrelse.
Tatjana: Må ikke føle sig hægtet af – alle må byde ind – I skal sige til selv, hvis I føler I bliver
overset/afkoblet. Måske orienteringsmøder over skype – det er frivilligt at deltage, afholdes med
Inge, Marie, Camilla, Pia og de fra bestyrelsen der vil være med. Kunne være 1-2 gange mellem
bestyrelsesmøderne.
Kurt: Jeg har tiltro til at I andre kan klare det og så måske briefe ind i mellem.
Tatjana vil gerne skrive et par linjer til de, der ikke er på facebook (Jørgen og Kurt) – de øvrige får
lavet en intern side foreslåes det.
Louisa – et sted vi kun fremsætter ideer og informativt – det er forbudt at komme med negative
meldinger.
Rebecca: Alle bør svare, hvad enter de kan tage stilling eller ej
Vi opretter en fb til bestyrelsen + suppleanter
Der er 2 skype bestyrelsesmøder mellem hvert ordinær bestyrelsesmøde – et til orienterende
møder med sekretariat og Camilla – et andet til drøftelse/træffe mindre beslutninger – der gælder
flertalsbeslutning, hvis ikke konsensus opnås– forkvindes stemme er udslagsgivende.
Louisa: Hvad med beslutninger med snarlig deadline
Niels: Hvis mailbart sendes til alle – FU står for daglig drift. I følge Camillas stillingsbeskrivelse skal
bestyrelsen have projekter til underskrift 2 uger før deadline.
Er I med på at vi tegner en forsikring for ikke at hæfte privat hvis LØS går ned. Ved et ja hænger man
således på den! Forsikring koster kr. 1100,-. Louisa står for at få tegnet så der er dækning for alle i
bestyrelsen.
 Ecovillage
Niels fortæller om Ecovillage.dk, konklusion: tvivl om de kan siges at være en del af
økosamfundsbevægelsen.
 Folkemødet på Bornholm – skal LØS deltage i Alternativets Polab?
Er et politisk laboratorium om økologisk bæredygtighed. Hos Alternativet 16/6 på Folkemødet på
Bornholm i 3. kvarter – Ross, Camilla, Niels Holck, James fra REGEN, en fra Bæredygtig Bosætning,
Søren fra Vinge i Frederikssund, Jørgen fra Friland LØS (Jørgen har takket nej), Tatjana og Niels. Det
er meningen at Alternativet skal komme frem til en politik – Liselotte Østerby er tovholder.
Tatjana laver lobbyisme og deltager. Louisa sender link til debatten til Niels, som skriver forslag til at
tage samtalerne mellem LØS og Alternativet på en anden måde.
 De 7 pakker til medlemsservice
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Til medlemmer som tak og retur for deres medlemskab. Den første pakke, der er foldet ud, - nemlig
kursuspakken - er lige afholdt på Brenderup højskole, som et ugekursus.
Hvad vælger vi nu som den næste pakke: Er det kultur, vision, sociale fællesskaber, økonomi,
omstilling eller startpakke for nye økosamfund.
Rebecca taler med Marie om dropbox inkl. Instruktion ”Hvordan gør jeg?” – og please læg tingene
under sigende underskrifter.
Priser på de enkelte pakker skal fjernes.
Rebecca mailer løsning fra det grønne hus – a-z
 Det Fælles Bedste
Niels fortæller om hvem og hvad DFB er med henblik på Folketræf i Vejle 2018 samt om Folkeavisen.
Folkeavisen skal bruges til kommunalvalget i nov 2017 – fortælle hvordan man konkret kan omstille
til bæredygtighed i den enkelte kommune. Den skal være klar i starten af sept. og bruges ved
borger- og politiske møder. Inspirere til forslag fra partier og borgere. Lægge en grøn dagsorden for
valget og debatten op til valget.
Til august nedsætter vi 10 grupper, og søger penge til udvidelse af sekretariatet.
Møder med Vejle kommune inden sommer for at afklare samarbejdets karakter og omfang.
Brenderup Højskole og LØS har talt om at lave omstillingskurser for kommunens ansatte.
Dejligt hvis nogle fra bestyrelsen vil være med i en af de 10 grupper. Måske nogle af Rebeccas
kaospiloter vil være med – eller mail til videresendelse til kaospiloter. Recbecca sender en
mailadresse på en kontaktperson til Niels som returnerer færdigt materiale til udsendelse blandt
kaospiloter.
Kunne GEN Europe deltage? Spørger Rebecca.
Er der nogle der gerne vil deltage til GEN konferencen i Sverige i juli. Måske Tatjana, Jørgen eller
Niels. Lad os tale sammen om hvem. Niels har tænkt over et input til GEN på konferencen omkring
bevægelsens strategi (at vi udformer en sådan og handle efter den), omkring selve konferencerne
som måske kunne gøres mere handlingsorienterede, og omkring ’mainstreaming’ uden at miste alt
det vigtige og bæredygtige. Det er opsamling af holdninger baseret på de sidste år som formand.
Men: Niels ved ikke hvornår han skal opereres, så lad os nøjes med at tilmelde fx 1 person, så finder
vi ud af hvem det skal være, når Niels ved mere efter samtale med kirurgen.

Faste afsluttende punkter
 Eventuelt
Pia om porto
Det aftales at portoen stiger til kr 20. Lotte undersøger om der er en billige måde.
Italiensk turistorg
Vil sende turister til økosamfund ca. 10 personer i 5 dage for at opleve hvordan det er at leve i et
økosamfund. For Toustrup Mark bliver det en ”prøve”. Det skal indeholde fællesmåltid og der skal
være en kontaktperson, rundvisning og helst aktiviteter m.m.
Louisa kan lægge det på facebook, taler med Marie om admin.
Pias udsender brev som er kreeret af Louisa som vedhæftet til alle kontaktpersoner i økosamfund i
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kartoteket.
Camilla svar på mail angående TLAN?
Hun kan først forvente et svar om 14 dage – det vendes på et senere møde så alle kan nå at sætte
sig ind i det. Tatjana og Louisa tager sig af det.
Alle i bestyrelsen skriver hver især og sender til Tatjana der sammenfatter og sender til alle inden
det sendes samlet til Camilla. Kunne være til markedsføring, så vi kan tage på tur og blive mere
synlige.
 Mødeevaluering
Lotte: Den 12-15/10 er Free Cultur Spaces i Amsterdam. Får næsten knopper af det minitiuøse –
Louisa du er god til det.
Kurt: God ordstyrer og Pia har sørget godt for os
Niels: Ja god ordstyrer og godt tænkt om tidsplan + de int. ting og meget hyggeligt
Louisa: Lad os arbejde på en kortere dagsorden
Tatjana: Hygggeligt. Det er en god bestyrelse.

Referent:
Pia Edahl
Frivillig i LØS
Andelssamfundet i Hjortshøj
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