
 

Tilstede: Leif, Erik, Holger, Søren, Frederik, Serdal, Dorthe og Signe. 

Dagsorden: 

1. Valg af ordstyrer og referent: 

Søren ordstyrer og Signe referent 

 

2. Godkendelse af dagsorden: 

Beslutning om at rykke den politiske drøftelse ned til senere på dagsordenen, da Holger skal gå 

tidligt.  

 

3. Godkendelse og opfølgning af referat fra forrige møde: 

Ingen bemærkninger 

 

4. Kort politisk drøftelse: 

Enighed om at det er en god ide, at det politiske kom til at fylde mere i bestyrelsens arbejde. 

Beslutning om, at man inden mødet kan melde et aktuelt, politisk emne ind til Signe, som man 

gerne vil have drøftet. Hvis der ikke var nogen emner, kan vi i stedet tage en runde om aktuelle 

politiske emner. Leif foreslog affaldshåndtering som et emne til det kommende møde. 

 

5. Indgået post og meddelelser: 

Intet under dette punkt. 

 

6. Økonomi: 

En kort drøftelse af de økonomiske rammer for 1. maj.  

 

7.  1. maj: 

Signe orienterede om de planlagte aktiviteter. 

 

8. Aktivitetsplan: 

a. Møde mellem bestyrelse og KG. Beslutning om, at det skal udsætte til efter 31. august 

og at situationen vurderes løbende.  

 

Bestyrelsesmøde 30. april 2020 
19.00 – 21.00 
Via teams eller anden virtuel platform 



b. Opstillingsmøde af kandidater til kommunalvalg. Beslutning om at det udsættes til efter 

gennemførelse af medlemsundersøgelsen og tidligst til 31. august.  

 

9. Forretningsordner: 

a. Opdatering af bestyrelsesforretningsorden (forslag fra møde 7.04 vedlagt) 

Godkendt, men beslutning om, at ordstyrer ikke har bemyndigelse til at udskyde 

punkter, det er et fælles punkt.  Opdateret forretningsorden vedhæftet. 

 

10. Rekruttering og aktivering af medlemmer: 

a. Annonceringsstrategi – Aftale om, at vi har læserbrev en gang om ugen. Drøftelse af 

annoncering i Gladsaxe bladet (det samme som sidst) 

b. Generel drøftelse af muligheder for aktiviteter set i lyset af Covid19 

i. Rundvisning på Christiansborg (udskydes) 

ii. Offentligt møde om klima- og miljøpolitik (udskydes) 

iii. Sommergruppemøde og budgetproces. Fastholde budgetmødet 27. juni som 

skypemøde 

 

11. Orientering fra Kommunalgruppen: 

Dorthe og Serdal orienterede bl.a. omkring de forhold der er skabt på baggrund af 

coronakrisen herunder på skoler, daginstitutioner,  

 

12. Månedens nyheds- og læserbrev: 

 Signe skriver et læserbrev i samarbejde med Serdal 

 

13. Forslag til punkter til næste bestyrelsesmøde (26. maj 2020): 

a. Medlemsundersøgelse (Signe) 

b. Budgetmøde 25. juni 

 

14. Eventuelt: 

• Erik påpegede, at der manglede opdateringer på hjemmeside herunder 

forretningsorden mv. Signe. 

 

15. Lukket punkt: 

På gensyn, Signe 

 


