
 

Referat bestyrelsesmøde i Bedst mod West 
Konstituerende møde 

 

Til stede var: Randi, John, Aage, Klaus, Birgitte, Marcus, Louise, Jens, Lotte, Malene (referent) 

 

Konstituering: 

Suppleant deltager bestyrelsesmøderne.  

Indledningsvist sagde alle hvad det er for områder, der brænder for: 

• John: Kommunikation  

• Jens: De unge, Stier og transport 

• Aage: Kommunikation og stier 

• Marcus: De unge 

• Louise: Integrationsgruppen 

• Klaus: ikke nogle specielle ønsker, kontaktperson ind og ud af klyngen.  

• Birgitte: har andre ideer som vi tager senere.  

• Randi: Kommunikation.  

 

Ved konstituering blev posterne besat som følger: 

 

Formand:   Klaus 

Næstformand:  John 

Kasserer:   Randi 

Sekretær:   Louise 

 

Fordeling af 1 og 2 årige poster fra de direkte valgte bestyrelsesmedlemmer 

På generalforsamlingen blev det besluttet at bestyrelsen selv skulle vælge hvem, der skulle have en 1 

årig periode og hvem der skulle have de to toårige perioder.  

 

Markus ønskede at sidde for en et årig periode og Klaus og Jens sidder således for en 2 årig periode.  

 

Bestyrelsesansvarlige for grupperne: 

 

Ungegruppen:  Ideen er at vi gerne vil have et fællesskab for de unge. Man møder ikke rigtig de 

andre unge når man er er videre på gymnasier mv. Den opgave der er lige nu er at 

få de andre unge med. Der er nu 8 som står for det og der skal skabes kontakt til 

de andre unge. Målgruppen er fra 16 til 23 men der skal også laves aktiviteter for 

de lidt yngre. Transport er også en opgave der skal arbejdes på – derfor er stierne 

et vigtigt projekt. Der var drøftelse om hvorvidt stedet var det rigtige. Vigtigt at få 

kommunikeret ud, hvorfor det blev valgt at det er i Sdr. Bork.  

 

Jens vil gerne være voksen ansvarlig. Marcus er også med i gruppen. John vil også 

gerne være med. Mette Pedersen, Lily vil gerne være med til at hjælpe med 

fundraising. Malene indkalder gruppen til første møde.  

 

Stier og transport:  Fokus er blevet ændret til naturstier – som er meget mere oppe i tiden og nok 

større muligheder for at få igennem. Der har også været drøftet en mulighed for 

landsbybil – både for unge og ældre. Busruterne og gruppen også været inde 



 

over. Da Birgitte var yngre havde de Johannes. Der er også mulighed for at gøre 

mere ved. Min landsby er også en app man kan gå ind på.  

 

Teknik og Miljø udvalget har også lagt op til samarbejdsprojekter.  

 

Jens er bestyrelsesansvarlig.  

 

Kommunikation:  Hjemmesiden og vi skal have flere foreninger med ind over. Vi skal også have 

flere til at bruge det og hjælpe foreningerne med at uddannet.  

 
Det kan holdes i Sdr. Bork den 28. og i Sdr. Vium – Randi tjekker om Sdr. Bork og 

Aage sørger for Sdr. Vium den 6. juni.  

 

Malene får en melding fra Inger hvad hun skal bruge.   

 

Kommunikationsuddannelsen kommer under kommunikationsgruppen.  

 

John er bestyrelsesansvarlig.  

 

Integration:  Louise er bestyrelsesansvarlig.  

 

Frivillighedsbanken tager vi med til næste gang.  

 

Næste møde: 

 

Vi skal holde et inden sommerferien, hvor dagsordenen primært at hvad vi skal fremadrettet og 

igangsættelse af det strategidokument, som skal afleveres til DGI.  

 

Malene indkalder via Doodle 

 

 

26. maj 2019 

Malene Thune 


