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BESLUTNINGSREFERAT 

Emne: Bestyrelsesmøde 

Dato: 25. januar 

Kl.: 18:30 

Sted: Svingelsvej 20, 4900 Nakskov 

Fraværende: Med afbud: Marianne Stegmann og Poul-Erik Wulff-Høyer  

Uden afbud: Per Frederiksen 

Referent: Leo Christensen 

DAGSORDEN 

1.1.1.1. Kommentarer/opfølgning af forrige referat med tilhørende underskriftKommentarer/opfølgning af forrige referat med tilhørende underskriftKommentarer/opfølgning af forrige referat med tilhørende underskriftKommentarer/opfølgning af forrige referat med tilhørende underskrift    

Beslutning: Der var ikke fremlagt referat 

2.2.2.2. Godkendelse af dagsorden for mødetGodkendelse af dagsorden for mødetGodkendelse af dagsorden for mødetGodkendelse af dagsorden for mødet    

Beslutning: Dagsorden godkendt 

3.3.3.3. Orientering fra formandenOrientering fra formandenOrientering fra formandenOrientering fra formanden    

Beslutning: Tak for en god medlems/julefest. Vi skal i år følge op på hvervningen af nye medlemmer 

4.4.4.4. Orientering fra byrådet v/ Leo Christensen eller Thomas ØstergaardOrientering fra byrådet v/ Leo Christensen eller Thomas ØstergaardOrientering fra byrådet v/ Leo Christensen eller Thomas ØstergaardOrientering fra byrådet v/ Leo Christensen eller Thomas Østergaard    

Beslutning: LC orienterede om en række projekter inden for udvikling af unge i arbejde ved de alternative 

landbrug samt en høring på Christiansborg 13. april hvor der kammer et indlæg fra LC om udvikling af 

permanente arbejdspladser i Rødbyhavn i forbindelse med betonstøberiet. En dialog i bestyrelsen åbnede for flere 

muligheder der nu forfølges. Vi skal markerer vor liste gennem samarbejde med erhvervslivet og med særlig 

henblik på at styrke de svage der også skal ind på det voksende arbejdsmarked. 

5. NYT FRA UDVALGENE 

5.1.5.1.5.1.5.1.     

Beslutning: Niels oplyste at hjemmeside og direkte opkobling nu var oppe at køre. Alle var enige om at det er 

blevet rigtig flot og nu går arbejdet i gang med at få indholdet udbygget. Forretningsudvalget samles 02. feb. Her 

vil et af punkterne være at gennemgå de eksisterende styringsdokumenter, rette til og fremlægge disse til 

godkendelse ved næste bestyrelsesmøde. 
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6.6.6.6. ØkonomiØkonomiØkonomiØkonomi    

 Beslutning: Niels oplyste at regnskabet var færdigt og nu gik til revisor for godkendelse og vil være klar til 

generalforsamlingen i marts. 

7.7.7.7. Behandling af diverse sagerBehandling af diverse sagerBehandling af diverse sagerBehandling af diverse sager    

Beslutning: Thomas gennemgik oplæg til ny skolestruktur og efter en debat i bestyrelsen er der en linje der kan 

følges i de politiske forhandlinger som følger. 

8.8.8.8. Årshjul Årshjul Årshjul Årshjul (opdatering)(opdatering)(opdatering)(opdatering)    

Beslutning: Forretningsudvalget laver oplæg til bestyrelsen. Skal være klar ved næste bestyrelsesmøde. 

Generalforsamling 2016 bliver 14. marts startende med  bestyrelsesmøde 17.00 og generalforsamling kl. 18:30 

9.9.9.9. Åbent punktÅbent punktÅbent punktÅbent punkt    

Beslutning: 

Note: Der er fremsat forslag om at de stående udvalg kommer på hjemmesiden med mulighed for at kommunikerer 

direkte over hjemmesiden. 

 

 

 


