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Dagsorden   

1.       Godkendelse af referat fra sidste møde 
 
2.       Vedtægter 
Jeg har vedhæftet et forslag til vedtægter, hvor jeg har lavet nogle få tilføjelser eller ændringer, i 
forhold til det vi talte om på mødet d. 13. februar. Sidst i dokumentet er der et udkast til 
dagsorden for den stiftende generalforsamling. Det vil være rigtig godt, hvis vi kunne trække af 
på vedtægterne, så de er klar, og kan lægges på hjemmesiden. 
 
3.       Status på distribution af flyers og A4-opslag 
Alle melder tilbage på, hvordan det er gået, og hvor vi eventuelt har mangler 
 
4.       Tilbagemelding fra generalforsamling i Strandlysthuse 
Der er vedhæftet et kort referat fra mit møde med generalforsamlingen i Strandlysthuse, til 
orientering. 
 
5.       Informationsstrategi og -planer 
Vores informationsstrategi og de foreløbige planer, vil det være godt at få lagt på hjemmesiden. 
Så kan alle se, hvad vi vil gøre, også dem, som vi ikke kontakter i første omgang. Materialet er 
udsendt tidligere. 
 
6.       Logo 
Opdatering på status 
 
7.       Forberedelse til generalforsamling. Praktiske opgaver og ansvarlig(e) 
Alle bedes tænke over, hvad vi skal have styr på. Oplæg vedhæftet. 
 
8.       Opdatering på hjemmesiden 
Hvad er den generelle oplevelse af hjemmesiden, med de redigerede tekster? Er det rigtigt, at 
vende argumentationen, så vi i højere grad argumenterer for, hvorfor det er en dårlig ide, at 
udsætte slusen?  
 
9.       Særlige interessante personer for Folkeslusen. 
Liste over personer, som kunne være ambassadører eller bestyrelsesmedlemmer 
 
10.     Input fra Niels Peter Raun. 
Søren laver en kort opsummering af forslaget, så vi kan diskutere, hvordan vi arbejder videre 
med tankerne. 
 
11.     Ministeriet og Realdania 
Det er nok også relevant, at vi på det kommende møde diskutere hvordan vi forholder os til 
artiklen i Stiftstidende, om samarbejdet mellem ministeriet og Realdania (sendt  af Hans). Hvem 
skal vi tale med og hvad skal vi undersøge? 
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Referat 

Ad. 1.       Godkendelse af referat fra sidste møde 
Godkendt på mail og lagt på hjemmesiden. 
Ad. 2.       Vedtægter 
Vedtægter godkendt med få ændringer. Søren laver ny version, som sendes til godkendelse i 
styregruppen. Derefter lægges vedtægterne på hjemmesiden. 
 
Ad. 3.       Status på distribution af flyers og A4-opslag 
Michael, Hans og Søren er færdige med at uddele flyers. Michael mener, at Bente er færdig og 
Flemming kommer hjem senest d. 23. marts. Michael afleverer flyers i Flemmings postkasse. 
 
Michael har fået sat A4-opslag i de butikker og banker, som vi talte om. 
 
Ad. 4.       Tilbagemelding fra generalforsamling i Strandlysthuse 
Vi gennemgik de forskellige input, og de er implementerede på hjemmesiden. 
 
Ad. 5.       Informationsstrategi og -planer 
Materialet er godkendt til udgivelse på hjemmesiden. Det er arbejdspapirer, som løbende vil 
blive forbedret og tilpasset. 
 
Ad. 6.       Logo 
Søren har modtaget et par forslag, men der mangler nogle ændringer, før det kan præsenteres. 
 
Ad. 7.       Forberedelse til generalforsamling. Praktiske opgaver og ansvarlig(e) 
Udkast revideret og vedhæftet referatet. 
 
Ad. 8.       Opdatering på hjemmesiden 
Det fungerer godt, at anbefale Folkeslusen, ved at opstille alternativerne, og så argumentere for, 
at de er mindre attraktive end Folkeslusen. Alle må meget gerne læse teksterne på 
hjemmesiden, for mange er ændret. Forslag og kommentarer, kan vi tage på mail. 
 
Ad. 9.       Særlige interessante personer for Folkeslusen. 
Der er nogle få lige nu, og Michael prøver, om han kan komme i tanke om flere.  
 
Ad. 10.     Input fra Niels Peter Raun. 
Mange gode forslag, specielt på lidt længere sigt. Søren ringer til Niels Peter og får en snak om 
mulighederne. Vi gemmer de gode input, til et senere tidspunkt. 
 
Ad. 11.     Ministeriet og Realdania 
Michael tager fat i kontaktpersonen i Realdania (Mikkel). Søren undersøger sagen nærmere og 
vender tilbage på mail. 

 

 

Endnu engang tak for et godt møde. 

Og endnu engang tak til Danske Bank, for forplejning og lån af lokaler.  


