Referat fra Worktalk 4. marts 2019 – forud for årsmødet
(Bine har lavet referat og beklager at det kommer lidt sent).
I forbindelse med årsmødets tilbagevendende valg til bestyrelsen var det blevet besluttet, at indlede mødet
med en afklaring af de fremmødtes ønsker til, hvad Alternativet Odsherred skulle beskæftige sig med det
kommende år. Dette skulle danne udgangspunkt for en snak om, hvordan medlemmerne kunne inddrages
mere aktivt, således at al aktivitet ikke blev tegnet af en bestyrelse, ligesom håbet var, at et par stykke fik
lyst til at stille op til bestyrelsen.
Vivi Arklint faciliterede processen og inddelte de fremmødte i grupper.
Grupperne havde først til opgave at komme med bud på aktiviteter. Herefter gennemgik vi aktiviteterne i
plenum, og folk skrev sig på de aktiviteter, de gerne ville henholdsvis være med til og være tovholdere for.
De grupper ingen skrev sig på, bliver skrevet ind her med henblik på, at de kan tages op en anden gang, hvis
der er interesserede. De grupper der er tilmeldte på kan sættes i gang eller kan holdes i kog med henblik på
at få flere deltagere. Der er lavet et team på AlleOs for dem som har lyst til at være aktive eller at følge med
i aktiviteterne. Skriv en besked til Bine Siefert på AlleOs og så kobler jeg dig på teamet/gruppen.
Følgende er de grupper der var aktivitet omkring:








SamtaleCafeer i de større byer: Deltagende: Kirsten, Bibi, Margrethe, Ruth og Georg
Medlemsmøde om ny organisering: Tovholder: Jørgen F.
Windskatekursus + Windsurf + Kitesurf: Tovholder: Jacob A
Årsopsamling ifht byrådet: Tovholder: Jacob A.
Prioriteringsspil: Tovholder: Vivi
Ungeaktiviteter: Tovholder: Jørgen S.
Avis m. Valgprogram baseret på de 17. verdensmål: Tovholder: Ivan

Sedler uden aktivitet:








Aktivitet: Flaskevand, træer, biblioteker, transport #det store togrøveri
Mere fokus på økologi
Valgmøde på tværs af de lokale partier
Torsten Gejl fortæller om sin praktikperiode
At lave debataftener på Odsherred Gymnasium
FNs verdensmål-turné – 18. maj textiler, 29. juni (Dette står på sedlen men jeg ved ikke helt hvad
det betyder)
Grøn fest

Tak til Vivi for en god proces, tak til dem der ”legede” med og tak til dem der fik blod på tanden og stillede
op til bestyrelsen.
/Bine

