Referat af konstituerende bestyrelsesmøde i Liv i Landsbyerne
d. 12. marts 2018
Til stede
Ditte, Sara, Thea, Rasmus, Alice, Gitte, Jacob, Jens Thor, Hans og Mikkel.
Ikke til stede
Eva
1. Formalia
Valg af mødeleder: Thea
Valg af referent: Mikkel
2. Ryste sammen proces
Vi brugte et stykke garn til at illustrere vores dags op- og nedture. Alle fremlagde deres
”garnnøglediagram”, og vi fik på den måde et indblik i hinandens hverdag.
3. Fælles formål
Vi havde en dialog om vores håb og drømme samt frygt og mareridt. Det var håbene og drømmene, der
fyldte mest i dialogen. Vi er en bredt sammensat bestyrelse i forhold til geografi, alder, køn og
beskæftigelse, der har forskellige perspektiver på at skabe et ekstraordinært område, hvor vi tør det
fantastiske – det er en kæmpe styrke!
4. Konstituering
 Formand: Ditte.
 Næstformand/tovholder for Relationsteam (får nok et nyt navn): Gitte.
 Næstformand/tovholder for Politisk team: Mikkel.
 Kasserer: Jacob.
o Jacob Gewitz er bemyndiget til at oprette en konto i Merkur bank og foretage udbetalinger
fra foreningens konto. Ditte Jensen er bemyndiget til at have kiggeadgang til kontoen.
 Sekretær: Mikkel.
 Tovholder på Team Smuk Fest: Jacob.
 Tovholder for kommunikationsteam: Sara.
 Tovholder for fundraiserteam: Thea.
 Ansvarlig for frivillige og medlemmer: Alice.
 Ansvarlig for medlemsforeningerne: Hans og Alice.
5. Etablering af teams
Vi vil organisere os på en måde, så alle kan være med i vores arbejde. Vores teams er åbne for folk, der har
lyst til at være aktive i Liv i Landsbyerne uden at være en del af bestyrelsen.
 Relationsteam: Gitte, Rasmus, Alice, Sara.
 Politisk team: Mikkel, Thea, Ditte, Gitte, Jacob.
 Kommunikationsteam: Sara, Ida (fra Præstegården i Svejstrup), Lærke (fra Kirstinelund i Bjedstrup).

 Team Smuk Fest: Jacob, Eva, Hans, Alice, Thorbjørn (Alken).
 Fundraiserteam: Thea.
6. Ekstraordinær generalforsamling I Købmanden i Alken
Vi kunne ikke godkende årsregnskabet på den ordinære generalforsamling, så vi skal hjælpe den nye
bestyrelse med at få indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling, så de får så lidt besvær med det som
muligt.
 Jens Thor kontakter bestyrelsen i Købmanden i Alken snarest.
7. Stormøde d. 15. april klokken 10-12:30 på Bjedstrup Skole
Vi afholder et stormøde i forbindelse med vores arbejde med at få formuleret et tillæg til kommunalplanen
omkring lokalcenterbyerne. Vi lægger op til at nedsætte otte arbejdsgrupper på stormødet, der i perioden
15. april – 15. maj afholder tre møder med henblik på at formulere en halv til en hel side omkring vores
områdes visioner og konkrete planer. Første møde i arbejdsgrupperne afholdes på selve stormødet.
De forskellige input fra arbejdsgrupperne samles af det politiske team i Liv i Landsbyerne og samskrives til
en samlet vision for Bjedstrup Skoledistrikt, hvor der forhåbentlig indgår en masse konkrete projekter, der
understøtter vores samlede vision.
Håbet fra bestyrelsens side er 1) Vi får et skriv, der bærer præg af en proces, hvor rigtig mange stemmer
har været med. 2) Møderne i arbejdsgrupperne afstedkommer nye projekter og aktiviteter i vores område,
som Liv i Landsbyerne kan understøtte.
 Gitte og Ditte laver en mini-kampagne for at få så mange med til stormødet som muligt.
 Gitte og Ditte lægger en invitation samt beskrivelsen af arbejdsgrupperne op på alken.dk hurtigst
muligt.
8. Hvervningskampagne
Der er ønske om at lave en kampagne for at gøre opmærksom på vores nye forening og komme i dialog
med så mange borgere som muligt om, hvad der er vigtigt, at vi sætter fokus på.
 Udskydes til næste møde pga. tidsnød.
9. Næste møde
 Næste mødes afholdes hos Alice d. 24. april klokken 19-21.
10. Eventuelt
 Jacob går i dialog med Smuk Fest om at få det samme område som sidste år.
 Mikkel har oprettet Liv i Landsbyerne på virk.dk. Vores CVR-nummer er: 39396572.

