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Dagsorden 

1.       Godkendelse af referat fra sidste møde
Referatet er godkendt på mail
 
2.       Kort orientering om møde med Realdania
sluseprojekt. 
Michael og Søren 
 
3.       Har Folkeslusen den helt rigtige sammensætning af mål?
Det er måske lidt sent at overveje, men hellere sent end aldrig. I de mails, dialoger på 
Kjerteminde Avis, tilkendegiv
så er det et gennemgående emne, der 
 
Måske har vi behov for at ændre holdning til 
Søren. 
 
4.       Tidsplan for hus-folder. Tekst, print, foldning og omdeling.
Oplæg fra Søren. 
 
5.       Tjekliste og planlægning af informationsmøder.
Oplæg fra Søren. 
 
6.       Pressemeddelelse 
Indhold og dato for afsendelse
 
7.       Status på klistermærker
Opdatering fra Hans. 
 
8.       Næste møde 
 

 
----------------------------------------------------

Referat 

Ad. 1. 
Referatet er godkendt på mail og lagt på hjemmesiden.
 
Ad. 2. 
Michael og Søren orienterede om de vigtigste konklusioner fra mødet sidste mandag. Der 
kommer en konkluderende rapport fra konsulentbureauet, og den deles med hele bestyrelsen.
 

 

kl. 16.00 
Danske Bank, Kerteminde 

Franz Leitner, Michael Serop, Hans Stentoft, Elsebeth Vibede, Lisbeth 
og Søren B. Sillassen 

Godkendelse af referat fra sidste møde 
Referatet er godkendt på mail 

Kort orientering om møde med Realdania og de øvrige interessenter i det forrige 

Har Folkeslusen den helt rigtige sammensætning af mål? 
måske lidt sent at overveje, men hellere sent end aldrig. I de mails, dialoger på 

Kjerteminde Avis, tilkendegivelser og samtaler med mange forskellige fortalere og skeptikere, 
så er det et gennemgående emne, der ofte bliver nævnt eller diskuteret. 

Måske har vi behov for at ændre holdning til dette vigtige punkt i vores mål

folder. Tekst, print, foldning og omdeling. 

Tjekliste og planlægning af informationsmøder. 

Indhold og dato for afsendelse. 

Status på klistermærker 

---------------------------------------------------- 

Referatet er godkendt på mail og lagt på hjemmesiden. 

Michael og Søren orienterede om de vigtigste konklusioner fra mødet sidste mandag. Der 
en konkluderende rapport fra konsulentbureauet, og den deles med hele bestyrelsen.

 

, Elsebeth Vibede, Lisbeth 

  

og de øvrige interessenter i det forrige 

måske lidt sent at overveje, men hellere sent end aldrig. I de mails, dialoger på 
elser og samtaler med mange forskellige fortalere og skeptikere, 

 

punkt i vores målsætning? Oplæg fra 

Michael og Søren orienterede om de vigtigste konklusioner fra mødet sidste mandag. Der 
en konkluderende rapport fra konsulentbureauet, og den deles med hele bestyrelsen. 
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Ad. 3. 
Vi fastholder de nuværende mål og laver en evaluering efter informationsmøderne. 
 
Ad. 4. 
Hus-folderne bliver printet og fordelt inden weekenden. Søren laver adresselister til alle. 
Folderne skal helst ud i weekenden eller tidligt i næste uge. 
 
Ad. 5. 
Franz har lavet en side med Folkeslusen på Facebook. Det ser rigtig godt ud, og den skulle være 
”live” i morgen. Del den endeligt med alle I kender, som kunne have interesse  
 
Michael har sørget for, at vi kan låne Festsalen på Kerteminde Byskole. Tjekliste godkendt. Vi 
har været der før, og ved nogenlunde, hvad der venter. 
 
Ad. 6. 
Pressemeddelelse udsendes i morgen. Søren ændrer rækkefølgen, så invitationen er først. 
 
Ad. 7. 
Hans præsenterede de nye mærkater, og de er virkelig gode. Knivskarpt tryk og robust 
overflade. De er aftagelige, men kan måske efterlade mærker, hvis de sidder længe. Enighed 
om, at alle nuværende tilkendegivere får et eksemplar. Søren laver lister over de nuværende 
tilkendegivere til alle. 
 
Alle i bestyrelsen fik et antal mærkater, og Søren fik posen/lageret.  
 
Ad. 8. 
Mandag d. 3. juni kl. 16 i Danske Bank. 
 

 

 

Endnu engang tak for et godt møde. 

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


