Folkeslusen
Andet møde i Styregruppen.

27. februar 2019

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

Referent: Søren B. Sillassen
Referat.
_______________________________________________________________________________
Indledningsvis var der en løs snak om forskellige emner.
Vedtægter
Det fremsendte forslag fra Flemming blev debatteret, og det ser rigtig fint ud. Vi tager det på dagsordenen
igen på næste møde, hvor vi forhåbentlig er fuldtallige. Det er vigtigt, at der så vidt muligt ikke er nogen
”huller” i vedtægterne, så der ikke opstår diskussion på den stiftende generalforsamling.
Invitation til stiftende generalforsamling
Det fremsendte materiale om flyer, opslag og kontaktkort blev diskuteret, og der blev lavet nogle få
rettelser af layoutmæssig karakter. Søren og Michael sørger for at materialet bliver printet og tilskåret, så
det er klar til uddeling fra d. 8. Marts. Materialet bør være uddelt i løbet af en uges tid, så folk har min. 3
ugers varsel.
Der er ca. 800 potentielle modtagere af flyer'en, og de deles op i 4 grupper:
Nord for havnen
(Bente)
Syd for havnen (Feddet)
(Michael)
Syd for Klintevej
(Flemming)
Munkebo & Kølstrup
(Hans og Søren)
Navnene i parentes er ansvarlige for uddelingen. Søren laver lister med de adresser, som skal have en flyer.
A4-opslagene til butikker, kommune osv. fordeles i Kerteminde af Michael. Hans og Søren tager sig af
Munkebo og Kølstrup. Der kan også sættes opslag op på informationstavler i sommerhusforeninger,
biblioteker, idrætsanlæg osv.
Der laves 200 kontaktkort, som uddeles til alle i styregruppen, og i forretninger som kunne være
interesseret.
Søren fremlagde principperne for et logo, som han forventer at have klar til næste møde.
Informationsplan
Informationsplanen blev ikke direkte behandlet, så den kommer med på næste møde.

Materiale efter generalforsamlingen
Når generalforsamlingen er afholdt, så afventer vi tilkendegivelser i et par uger, inden vi sætter gang i
næste trin, jf. informationsplanen. Søren udarbejder udkast til målrettet information, inden næste møde.
Generalforsamling i Strandlysthuse
Vi er inviteret til at orientere om Folkeslusen efter generalforsamlingen i Strandlysthuse i Munkebo. Hans
er forhindret, men har lavet hele forarbejdet. Søren repræsenterer foreningen og melder erfaringer tilbage
til styregruppen, på næste møde.
Næste møde
Næste møde er d. 11. eller d. 18. marts, og alle i styregruppen bedes melde tilbage, så vi kan få det fastlagt
hurtigt. Derefter meldes datoen ud på mail.
Foreløbig dagsorden for næste møde:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Godkendelse af referat fra sidste møde
Vedtægter
Status på distribution af flyers og A4-opslag.
Tilbagemelding fra generalforsamling i Strandlysthuse
Informationsplan
Logo
Forberedelse til generalforsamling
Særlige interessante personer for Folkeslusen.

