Referat bestyrelsesmøde 26. januar 2018
referent Vivi Arklint
Tilstede: Ivan Normann Andersen, Jørgen Sørensen, Peter Arklint, Vivi Arklint.
Gæster: Marianne Hammelboe, Steﬀen Segovia Helbo
1. Omkring årsmødet: årsmødet finder sted i Højbygaard Aktivitetscenter, Højby Hovedgade 67.
På stedet findes ingen tekniske hjælpemidler. Af hensyn til papirspild låner Vivi en projektor.
Der inviteres til suppe før årsmødet, hvilket betyder, at Peter laver en tilmelding til suppe,
kaﬀe/te og selve årsmødet. Bestyrelsen, Steﬀen og Marianne mødes 17.00.
2. Dirigent til årsmødet: Ivan spørger Torben Mariager. Alternativt spørger vi Jørn og derefter
Marianne H.
3. Dagsorden følger den i vedtægterne beskrevne rækkefølge. Bestyrelsens oplæg til
Alternativet Odsherreds politik- og demokratiudvikling faseII kommer efter “forslag fra
medlemmer”
Ivan laver oplæg, Peter og Ivan faciliterer. Punktet får 30 min.
4. Invitation til mødet sendes til Nilas Bay-Foged fra hovedbestyrelsen, Ulla Munksgaard fra
storkredsen, Rasmus Nordqvist fra folketinget. Peter inviterer.
5. Bestyrelseskandidaters opstillingsgrundlag sendes til bestyrelsen senest 29.januar. Vivi
Arklint, Jørgen Sørensen, Ivan Normann Andersen genomstiller. Marianne Hammelboe og
Steﬀen Segovia Helbo opstiller for første gang.
6. Byrådskandidaterne er stadig kandidater indtil andet er bestemt.
7. Årsberetningen skrives af Ivan og skal ligge klar til udsendelse senest 8.februar.
8. Regnskabet for 2017: Vivi sender regnskabet til revision hos Ulla Munksgaard og det
udsendes derefter til årsmødet.
Budget for 2018 skal indsendes til Landsekretariatet senest 15.februar. Vivi laver oplæg. Hvis
der er kommentarer eller forslag giv Vivi besked hurtigt.
Budget fremlægges på årsmøde, dog med note om, at den kommende bestyrelse beslutter
endeligt budget. Dette må gerne ske efter et medlemsmøde med behandling af planer, udvalg
og initativer.
9. Udpegning og evt.opstilling af…
Vi har ingen lokal kandidat til Europaparlamentet.
Vi har ingen lokal kandidat til storkredsbestyrelsen
Vi har ingen lokal tovholder til storkredsen
Marianne Hammelboe er lokal repræsentant til KU-18, kandidaturvalget i storkredsen.
Vi har ingen kandidat til valgteam, nedsat af storkredsen.
NB. Medlemmer i lokalafdeling Odsherred er selvfølgelig også velkomne til at byde ind på
ovenstående pkt 9.
10. Årsmøde 25.februar i storkredsen. Alle er velkomne.
11. Nyhedsbrevet, som udsendes februar, indeholder beretning, opstillingsgrundlag, forslag og
bilag til årsmødet og vil ligge klar til udsendelse 8.februar. Peter udsender eller Steﬀen har
måske allerede overtaget posten.
12. referatet blev godkendt på mødet.

