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Pkt. Emne Tid 

1 
 
 

Velkomst v. formanden 
 

TEN byder velkommen, og ridser generelle regler for weekenden op. 

 
Indstilling: Formanden åbner mødet 
Beslutning:  

Fredag 
19.00 

2 Indstilling af ordstyrer og referent 
 

Indstilling: Formandskabet indstiller NVI son ordstyrer og LFD som referent 

Beslutning: NVI og LFD er valgt ved applaus 

19.05 

3 Suppleringsvalg til bestyrelsen 
 

Indstilling: Afstemning 

Beslutning: Emil Stender vælges som lokalformand i Østjylland 
Liva Bjerre er valgt som næstformand i lokalafdeling Østjylland 
Irma Borch er valgt som lokalformand i Trekanten 
Alle er valgt med absolut flertal 

19.10 

4 Status på lokalt arbejde og teams 
 

Status fra lokalafdelingerne v. lokalformandskabet 

Alle lokalafdelinger har fået afholdt som minimum ét arrangement og et par møder i 

lokalbestyrelsen. 

 

Status på teams v. JJC, FGM, SPI, NHR og LHA. 

 

Status på formandskabets arbejde v. TEN, NVI og LFD. 

 

Indstilling: 

Beslutning: 

19:20 

5 Evaluering af Intensiv 
 
LET påpeger at kun ca. halvdelen af bestyrelsen deltog til arrangementet, og deres 
skuffelse derover. 
 
Arrangementet er evalueret på skema. 
 
Indstilling: 
Beslutning: 

19:40 

6 Godkendelse af PL-Koncept v. Team 1 

 

20:20 



Program til bestyrelsesmøde 
16/08-2019 
TEN, NVI, LFD 

 

 

Gennemgang af PL-konceptet v. team 1 

 

Bestyrelsen kommer med feedback på skrift 

 

Indstilling: Konceptet bliver godkendt  

Beslutning: Konceptet er godkendt ved absolut flertal 

7 Godkendelse af LK-Koncept v. Team 3 
 
Gennemgang af LK-konceptet v. team 3 bestyrelsen stille uddybende spørgsmål 
 
Indstilling: Konceptet godkendes 
Beslutning: Konceptet er godkendt ved absolut flertal 

21:10 

 Lørdag  

8 Status på International Tur 

 

Punktet rykkes til pkt. 9 

 

Status på International tur v. NVI + gennemgang af datoer for frister og møder. 

Der foreslås Finland som en mulig destination. 

 

Indstilling: 

Beslutning 

09:00 

9 Lokaltid v. NVI 
 
Gennemgang af hvordan man planlægger et lokalarrangement og bruger Planner til 
samme. 
Planlægning af lokalarrangementer med de frivillige. 
 
Gennemgang af RW v. NVI  
Planlægning af regionsweekender 
 
Opsummering af hvad bestyrelsen har nået 
 
Indstilling: 
Beslutning: 

09:15 

 Frokost 12:00 

10 Politisk session v. TEN 
 
TEN orienterer om hvad der rør sig politisk. Hun kommer til at fortsætte ’Søndagsskolen’. 
 
Bestyrelsen skriver debatindlæg. 
 

13:00 
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Indstilling: 
Beslutning: 

11 Hvervning til lokale arrangementer og regionsweekender 
 
Bestyrelsen rundringer, til venner og bekendte for at hverve nye medlemmer. 
 
Indstilling: 
Beslutning: 

14:15 

 Søndag  

12 Lokaltid 
 

Gennemgang af hvordan man søger midler fra DUF’s lokalforeningspulje v. NVI 

 

Indstilling: 

Beslutning: 

09:00 

13 Christiansborg på besøg v. MHO 
 
Punktet er rykket til lørdag morgen pkt. 8 
MHO præsenterer si ide om at invitere politikere på besøg på Sindalsvej 9, så de kan få et 
større indblik i organisationen og dens arbejde. 
Det påpeges af TEN, at organisationen mødes med div. Ordførere, men at det ikke kan 
lade sig gøre i elevernes hus grundet politikernes travle kalender. 
 
Der er et ønske fra bestyrelsen side om at det bliver gjort synligt på SoMe, når der mødes 
med politikerne. 
 
Indstilling: 
Beslutning: 

10:30 

14 Opdatering på salg af Agerskellet 

 

Opdatering på salg af Agerskællet og overtagelse af det nye rækkehus v. NVI og TEN 

Opdatering på ombygning af køkken, tørlager og tekøkken. 

Der efterspørges før efter billeder 

 
Indstilling: 
Beslutning: 

10:45 

15 Opstartsdage 
 
NVI opdaterer bestyrelsen om tankerne bag hvad der kommer til at ske til 
decembermødet. Konceptet opstartsdage fortsættes igen i år, dog forhåbentligt med et 
mere gennemarbejdet koncept. Der kommer til at være en alkoholfri julefrokost lørdag 
aften, og arrangementet bliver en god mulighed for nyvalgte i lokalbestyrelsen til at blive 

11:00 
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sat ind i arbejdet og div. Systemer. 
 
Indstilling: 
Beslutning: 

16 Afrunding og månedens lokalafdeling 

 

DSE lokalafdeling Himmerland vinder månedens lokalafdeling 

 

Indstilling: 

Beslutning: 

11:40 

17 Eventuelt 11.50 

 
 


