
Folkeslusen  
Første møde i Styregruppen.    13. februar 2019 

Tilstedeværende: Michael Serop, Hans Stentoft, Bente Krøldrup, Flemming Käehne og Søren B. Sillassen. 

Referent: Søren B. Sillassen 

Referat. 

______________________________________________________________________________________ 

Der var en god og spændende diskussion af mange forskellige emner, og der er en masse af ting at arbejde 

videre med. 

Vedtægter 

Flemming fremlagde et udkast til vedtægter, og de blev vedtaget, med nogle få justeringer. Flemming 

sender et revideret forslag til styregruppen, som alle gennemlæser grundigt. 

Det blev vedtaget, at der ikke er kontingent I foreningen. Hvis foreningen mangler økonomi til nogle tiltag, 

så kan vi lave crowdfounding over MobilePay, men det vil være frivilligt at bidrage. 

Generalforsamlingen og tiden op til 

Datoen for den stiftende generalforsamling bliver onsdag d. 10. april kl. 19.00. Michael undersøger, om vi 

kan låne skolen, og orienterer alle. Hans kontakter Fyens Stiftstidende og orienterer om datoen. Søren 

lægger datoen og mødestedet på hjemmesiden og kontakter P4 Fyn og Kjerteminde Ugeavis. 

Informationsstrategien blev diskuteret grundigt, og det blev besluttet, at udsende generel information op 

til generalforsamlingen. Søren laver udkast til flyers, A4-opslag til butikker og kort til notering af oplysninger 

på nye medlemmer. Udkastene sendes til alle, og diskuteres på næste møde. 

Bente, Michael og Flemming deler som udgangspunkt flyers ud i Kerteminde, Søren har lavet et udkast til 

en opdeling af byen i nogle zoner, og det sendes til alle. Michael fordeler A4-opslag til butikker og 

kommunen. Hans og Søren fordeler til områder udenfor Kerteminde. Vi ser på den samlede plan på næste 

møde. 

Efter generalforsamlingen 

Når generalforsamlingen er overstået, så laves der en mere målrettet informationskampagne, som er rettet 

mod de forskellige grupper af interessenter og områder. Planen udarbejdes i tiden op til 

generalforsamlingen, så vi er klar til at iværksætte den straks efter. Søren laver et udkast til planen inden 

næste møde. 

Næste møde 

Næste møde er d. 27. februar kl. 16.00 i Danske Bank, Kerteminde. 


