LØS bestyrelse
Referat af møde den 11.april 2015
Tilstede:

Niels Ågård, Allan Elm, Henrik Camillo Halle, Helle V. Petersen, Christian Krog
Rasmussen, Peter Larsen, Thorkild L. Pedersen, Anne-Line M. Sutcliffe
Fraværende: Susanne Kock Andersen
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Valg af referent
Næste møde
Bestyrelsens konstituering, herunder udpegning af forretningsudvalg
Forberedelser til ansættelse af 2 nye sekretærer
Repræsentanter fra bestyrelsen til GEN konferencen (Global Ecovillage
Network)
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Referat:
Valg af referent.
Anne-Line er referent.
Næste møde
Mandag den 11. maj kl. 17.00 hos Peter Larsen på Munksøgård.
I mødet skal fordeling af opgaver i blandt bestyrelsesmedlemmerne drøftes.
Bestyrelsens konstituering, herunder udpegning af forretningsudvalg
Bestyrelsen i LØS 11. april 2015 har konstitueret sig som følger og forretningsudvalget består af
formand, næstformand og kasserer:
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Niels Ågård, formand, (Hjortshøj)
Christian Krog Rasmussen, næstformand (Hesbjerg)
Helle V. Petersen, kasserer (Fri og Fro)
Allan Elm (Hertha Levefællesskab)
Susanne Kock Andersen (Munksøgård)
Henrik Camillo Halle (Hesbjerg)
Peter Larsen (Munksøgård)
Anne-Line M. Sutcliffe (Åbakkehuse)

Det forventes at forretningsudvalget mødes én gang om måneden, fysisk eller over Skype.
Bestyrelsen vil mødes ca. hver anden måned.
De opgaver som Ditlev som formand har påtaget sig er omkring 18-19 opgaver, som nævnt i
mødet. Der var tilslutning til forslaget om at fordele disse opgaver mellem medlemmerne af
bestyrelsen, sådan at omkring 2/3 varetages af forretningsudvalget og omkring 1/3 af opgaverne
varetages af dem, som ikke sidder i forretningsudvalget. Intentionen er således at vi fordeler disse
opgaver imellem os, så de er rimelig ligeligt fordelt. Det betyder cirka 12 opgaver til
forretningsudvalget og 6-7 opgaver til øvrige medlemmer af bestyrelsen. På bestyrelsens
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kommende møde fordeler vi opgaver mere konkret.
Den gamle bestyrelse foreslog de just vedtagne vedtægtsændringer - nedsættelse af et
forretningsudvalg - netop for at flere i fællesskab skulle løfte bestyrelsens opgave.
Forberedelse til ansættelse af 2 nye sekretærer
De tidligere sekretærer, Linda som er holdt op og Lis Ellemann som holder op 30. april 2015, efter
at de begge har udrettet et stort og godt arbejde for foreningen.
Den tidligere bestyrelse har taget initiativ til ansættelse af nye sekretærer, Thorkild tilbød at
opdatere den nye bestyrelse om processen. Sekretærfunktionen vil fremover varetages af Camilla
Englyst (Hallingelille) og Pia Duus (Den selvforsynende landsby).
Niels Ågård og tidligere kasserer Thorkild Ljørring Petersen vil mødes, og få et overblik over de
opgaver, der skal løses og udarbejde et udkast til en aftale. Camilla og Pia vil herefter få udkastet
til overvejelse, hvorefter der er et fælles møde mellem forretningsudvalg og sekretærer om den
endelig aftale.
Repræsentanter til GEN konferencen (Global Ecovillage Network)
GEN konferencen afholdes i Findhorn i Skotland 4.- 10. juli 2015. Der er to fra bestyrelsen, der
ønsker at deltage i konferencen; Henrik Camillo Halle og Christian Krog Rasmussen. Det aftales
nærmere med Udvalg for Internationalt samarbejde om det videre forløb.
Evt.
Bestyrelsen startede på en uddybende præsentationsrunde, så vi kan få et bedre indblik i
hinandens baggrund og kompetencer. Præsentationsrunden fortsætter ved næste møde.
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