Referat af konstituerende bestyrelsesmøde
Tirsdag d. 03/05 2016 kl. 19.30, i UhRe Lokalråd.
Mødet blev afholdt hos Henrik Laursen.
Til stede var: Jørgen Otto Kongerslev Henrik Laursen Lars Mikkelsen Karina Due
Afbud fra: Jannie Kramer
Referat
Jannie Kramer måtte melde afbud til mødet, da hendes datter var blevet syg. Hun gav
mandat til at vi kunne konstituere os, og at hun ville blive tilfreds med en post i
bestyrelsen, uanset hvilken der blev tale om.
Vi sad og debatterede forskellige muligheder og nåede til enighed om denne fordeling af
poster:
•
•
•
•
•
•

Formand : Jørgen Otto Kongerslev
Næstformand : Jannie Kramer
Kasserer : Lars Mikkelsen
Sekretær : Henrik Laursen
Menig medlem : Karina Due
Suppleant : Tina M. Madsen

Der vil blive indkaldt til møder i henhold til vores vedtægter og suppleanten bliver inviteret
med, men har kun stemmeret hvis der mangler en fra bestyrelsen.
Vedtægterne blev gennemlæst af alle og de rettelser der skulle foretages, fik Jørgen til
opgave at udføre. De endelige vedtægter lægges ud på vores lukkede facebookgruppe og
siden hen offentliggøres de på vores facebookside mv.
Det blev vedtaget at vi skal have en enkelt mærkesag at starte op på, en primær opgave
som folk kan forholde sig til og vi blev enige om at ville kæmpe for at få etableret et
lyskryds i krydset ved bageren (Jellingvej/Høgsholtvej/Egevej).
Vi talte om oprettelse af hjemmeside med tilhørende mailadresse og det blev besluttet at
Henrik og Lars i samarbejde, skulle finde en udbyder og få oprettet et domæne og
efterfølgende vil Karina være behjælpelig med udformningen af hjemmesiden, med links
og anden opsætning.
Da det er nødvendigt at vi kan komme i kontakt med hinanden udenfor facebook også, fik
vi oprettet en telefon og mail liste, som er tilgængelig i vores lukkede facebookgruppe (kan
downloades)
Til slut blev vi enige om, at Jørgen skulle foretage de små rettelser af Karinas ellers så
flotte referat, fra vores stiftende generalforsamling.

