Referat af åbent bestyrelsesmøde 4.februar 2019i Aksen
fraværende Marianne Hammelboe. Udover bestyrelsen deltog Petter Brandbera.
Vivi er referent
Vi gennemgik dagsordenens punkter og fastslog at udskyde punkt 5 vedr. vores Facebooksider til
den kommende bestyrelse.
Punktet beretninger fra udvalg udgik ligeledes.
1. Årsmødet 4.3.19 i Aksen
Vi har ikke modtaget forslag til årsmødet og der er ikke nogen der ønsker at stille op til
bestyrelsen.
Status er, at Ivan er den eneste der ønsker at stille op. Årsmødet må tage dette til efterretning
og handle derefter.
Vi udsender nyhedsbrev med den endelige indkaldelse, hvor vi beskriver problemet vedr.
manglende bestyrelsesmedlemmer. Vi diskuterede lidt, hvad en bestyrelses arbejde egentlig
bestod af - foranlediget af et spørgsmål fra Petter.
Ivan skriver beretning med hjælp fra Vivi, som omtaler besøg Josephine, Rasmus samt
prioriteringsspilmøder i det forgangne år. Jørgen deltager med Aktivitetshuset i Højby og
Mørkøv. Deadline 11.marts. HUSK AT UNDLADE LAYOUT PÅ INDLÆG. Vivi udsender
nyhedsbrev, når det er godkendt, men senest 16.februar af hensyn til vedtægter.
Marianne sender ligeledes regnskab for 2018 og budgetudkast for 2019.
Vivi sørger for indkøb til forplejning til årsmøde.
Vivi er referent
Ivan spørger om Bine alternativt Torben vil være dirigent.
2. Valgplakatophængning
Vi gennemgik Vivis ophængningsplan og Jørgen argumenterede for at øge mængden af
plakater på udvalgte steder. Især de små, smalle fremhævede han som vigtige. Dem har vi 35
af fra Jacob, som har opbevaret dem fra kommunalvalget.
Listen blev delvis udfyldt, se bilag. Vi mangler Nykøbing/Rørvig og Asnæs
3. Ivan gennemgik det socialpolitiske laboratorium 21.2. i Aksen
Ivan byder velkommen og fastsætter rammer for aftenen.
Der er to oplægsholdere, som får 20 minutter hver.
Efterfølgende er der debat ved 4 borde, som bemandes med 1 vært og et tema.
Der roteres mellem bordene med 10 minutters interval.
Der samles op fra borde. Torsten fortæller hvad han tager med til Tinget. Forhåbentlig
etableres lokalt nogle arbejdsgrupper.
Der afsættes 3.000 til annoncering og forplejning. Annoncering i Ugeavisen 13.februar. De små
flyers sættes op på bibliotekerne. Marianne handler forplejning. Øvrige opgaver samt mødetid
og opgaver sendes ud senere.
4. Verserende sager i Odsherred
Biogasanlægget i Vig er en varm kartoﬀel. Jørgen følger debatten og udviklingen snært.
Positivt bemærkede Ivan at der etableres beskyttelsesområde omtr.vandboringer, samt at der
etableres rensningsanlæg med vådområde ved Lammefjorden
5. evt
Vivi fortalte, at hun angriber MRSAtruslen ved Høve gennem et brev til Fonden for Geopark
Odsherreds bestyrelsesformand Michael Kristiansen. Hun håber på opbakning fra DN og
Odsherreds turistforening.

