Dagsorden - Bestyrelsesmøde
Mandag d. 15. april på zoom
Tilstede: Lene Dahl, Louisa Bisgaard, Alan Bjerre, fra Udvalg: Kristiane Ravn Frost

Faste indledende punkter
1. Check in
2. Valg af mødeleder og referent Mødeleder: Alan, Referent: Louisa
3. Godkendelse af dagsorden, og referater af
møde 10.+13. marts og møde 17. marts, begge godkendt

Orienteringspunkter
4. Orientering

Behandlingspunkter
5. Generalforsamling - sidste aftaler på plads
a. Forberedelse af generalforsamling oversigt.
b. Indkomne forslag? 1 forslag fra Niels, Louisa sender rundt
c. Spørgsmål/kommentarer til årsrapporten? Louisa sender til Kristiane og lægger i docs
d. Valgproces og rollebeskrivelse Lene printer 15 stk på begge sider, Kristiane klargør
præsentation og excel-ark til processen.
e. Beretning arbejdsdokument Vi arbejder videre i den.
f. SWOT Louisa udkast til bestyrelsens strategi-reflektioner. Det putter vi på årsmødet.
g. Planer for kommende år (under Budget) (se også årshjul)
1 Rundtur i juni, ny bladkoordinator, ansættelse af kasserer/intern bogholder i fleksjob?
2 Efterårsseminar, kurser gn Erasmus+, BEN seminar, GEN Ukraine, Bridgedale, Grønne
Ildsjæle, ressourcepersonsnetværk, GEN konference, Kina
3: LØS som markedsplads, sommerlejr Thy, tema-netværk ml økosamfund, samarbejde
med andre organisationer, Unge-aktiviteter, events, lobby-arbejde, COMPASS,
startpakke/CLIPS training, film
6. Fra og til Udvalget Der har ikke været afholdt møde i Udvalget siden sidste bestyrelsesmøde.
7. Blad
Hvem skal være ny bladkoordinator? Det bliver Emma. Lene ringer til ansøgerne og giver besked.
8. Klimamad
Marie Degnbol er hyret, Lene er kontakt til bestyrelsen, Camilla er kontakt fra Udvalg.
Jens: Vi skal have én der samler bilag, og sender dem samlet til mig.
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9. Henvendelse fra medlem
Alan og Lene har besøgt medlemmet, og der er drøftet forskellige bekymringer, og vi har fået
indblik i tidligere hændelser.

Faste afsluttende punkter
10. Eventuelt
Vi talte om 5G, og om at vi er bekymret, og ønsker en folkelig debat.
11. Mødeevaluering - check ud
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