
Infoskærme	  i	  lokalområderne

Kære	  lokalområder 

Denne	  mail:	  
1	  Indhold	  
2	  Personlige	  kommentarer	  fra	  Erik	  
3	  Dagsorden/referat	  fra	  mødet	  18/8-‐2015	  på	  Kulturkasernen	  
4	  Den	  nedsaDe	  arbejdsgruppe	  
5	  Ønske	  om	  feedback	  fra	  lokalområder	  
6	  Næste	  fællesmøde	  

1	  Indhold	  
Langt	  om	  længe	  kommer	  referat	  fra	  Infoskærm-‐fællesmødet	  på	  Kulturkasernen	  18.	  august	  og	  
noget	  fra	  den	  nedsa>e	  arbejdsgruppe.	  
Vi	  vil	  gerne	  takke	  for	  et	  rigCg	  godt	  møde	  med	  en	  god	  og	  saglig	  debat	  og	  en	  masse	  feedback	  som	  
er	  taget	  med	  i	  den	  nedsa>e	  arbejdsgruppe.	  
I	  kan	  se	  Dagsorden	  og	  ‘transscript’	  fra	  møde	  under	  pkt	  3	  

2	  Personlige	  kommentarer	  fra	  Erik	  
Jeg	  skal	  beklage,	  at	  der	  først	  nu	  kommer	  en	  mail	  ud	  eJer	  mødet.	  	  
Det	  er	  alene	  min	  skyld	  og	  arbejdet	  i	  arbejdgruppen	  kører	  godt	  og	  for	  fuld	  fart.	  

Jeg	  har	  siden	  juni	  været	  sygemeldt	  med	  stress-‐relateret	  mental	  træthed	  som	  ind	  imellem	  også	  
trækker	  lidt	  migræne	  med	  sig.	  Det	  går	  fint	  at	  lave	  kreaCve	  prakCske	  Cng	  og	  mødes	  med	  
mennekser,	  men	  mails,	  adresseliste	  opdateringer	  og	  andet	  computerrelateret	  arbejde	  er	  som	  at	  
starte	  en	  bjergbesCgning	  der	  må	  opgives	  gang	  på	  gang.	  

Jeg	  har	  nu	  fået	  Pia	  Schmidt	  fra	  Orø	  Cl	  at	  tage	  over	  på	  referater/indkaldelser	  etc,	  så	  hun	  vil	  
fremover	  stå	  som	  afsender	  fra	  Arbejdsgruppen	  -l	  dannelse	  af	  Lokalområdernes	  Infoskærme	  	  
(LOIS).	  

Jeg	  vil	  gerne	  takke	  Per	  Gajhede	  for	  den	  Cllid	  han	  viser	  Mørkøv	  i	  sin	  mail	  af	  19/8-‐15.	  
Men	  vi	  ønsker	  at	  infoskærme	  skal	  være	  et	  fælles	  eje	  og	  man	  kan	  frygte	  at	  der	  hurCgt	  vil	  blive	  en	  
Clbagelænet	  holdning	  “Det	  klarer	  Mørkøv”,	  så	  vi	  ikke	  får	  flere	  frivillige	  med.	  	  
Jeg	  har	  i	  alt	  hvad	  jeg	  deltager	  i,	  arbejdet	  for,	  at	  projekter	  skal	  kunne	  fungere	  uden	  at	  være	  bundet	  
op	  på	  bestemte	  personer.	  
Og	  mon	  ikke	  alle	  kender	  en	  nær	  ven	  eller	  familie,	  som	  fra	  den	  ene	  dag	  Cl	  den	  anden,	  tages	  ud	  af	  
driJ	  pga	  hjerteproblemer,	  hjerneblødning,	  personskade	  osv.	  Jeg	  selv	  er	  som	  sagt	  midlerCd	  på	  
nedsa>e	  resourcer	  og	  har	  p.t.	  ikke	  andre	  lokalt	  Cl	  at	  tage	  over.	  Vi	  må	  ikke	  tabe	  alt	  forarbejdet	  nu.	  	  
Derfor	  må	  løsningen	  være	  at	  fortsæ>e	  med	  en	  fælles-‐lokalområde-‐gruppe.	  
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3	  Dagsorden/referat	  fra	  mødet	  18/8-‐2015	  på	  Kulturkasernen	  

Dagsorden:	  

•	  Velkomst	   	  (	  Jens:	  	  Cl	  Caféen	  /	  Frivilligcenter	  /	  assisteret	  erfa-‐gruppen	  med	  oplæg)	  
•	  Mål	  for	  mødet	  	  (	  Erik	  )	  
•	  Baggrund	  i	  resumé	  	  (	  Erik:	  2	  års	  idé	  udvikling	  )	  
•	  Baggrund	  for	  forening	  (	  Jens:	  	  kommunen	  giver	  starclskud	  /	  krav	  osv	   
	   og	  gennemgang	  af	  oplægget	  )	  
•	  Feedback	  på	  oplæg	  	  (	  brainstorming	  -‐	  ingen	  diskussioner	  så	  vidt	  muligt	  )	  
•	  NedsæDelse	  af	  arbejdsgruppe	  
•	  FastsæDelse	  af	  dato	  for	  næste	  stormøde	  (	  sCJende	  generalforsamling	  )	  
•	  Liste	  med	  deltagere	  opdateres	  /	  emails	  tjek	  etc	  
	   evt	  netværks	  snak	  ad	  af	  Cd.	  
•	  tak	  for	  i	  aSen	  	  (arbejdsgruppen	  samles	  lige	  Cl	  fastsæ>else	  af	  møder	  mm)	  

Mål	  for	  mødet:	  

I	  de	  2	  år	  vi	  har	  arbejdet	  med	  infoskærm-‐projektet	  har	  interessen	  været	  stor	  blandt	  de	  fleste	  
lokalområder.	  

Og	  der	  er	  ikke	  tvivl	  om	  at	  vi	  skal	  fortsæ>e	  bestræbelserne	  på	  at	  få	  det	  op	  at	  køre.	  

Særligt	  nu	  hvor	  der	  står	  200.000	  kr	  og	  venter	  på	  at	  blive	  investeret	  i	  18	  skærme,	  så	  hvert	  
lokalområde	  kan	  få	  en	  graCs	  skærm	  at	  starte	  op	  med.	  

De	  Cdligere	  møder	  om	  infoskærme	  (primært	  i	  erfa-‐gruppen)	  har	  handlet	  meget	  om	  perspekCver,	  
teknik	  og	  soJware	  samt	  layout.	  

Mødet	  i	  dag	  skal	  udelukkende	  handle	  om	  dannelse	  af	  en	  forening	  Cl	  at	  sikre	  driJen	  af	  
infoskærme	  i	  lokalområderne.	  
Så	  vi	  kommer	  ikke	  Cl	  at	  snakke	  teknik,	  grafisk	  layout,	  eller	  driJtekniske	  detaljer.	  
Vi	  skal	  se	  på	  indholdet	  af	  oplægget	  Cl	  foreningen.	  
Vi	  skal	  samle	  de	  kommentarer	  som	  I	  sikkert	  har,	  og	  vi	  skal	  nedsæ>e	  en	  lille	  arbejdsgruppe.	  

Gruppen	  skal	  i	  løbet	  af	  1,5	  måned	  se	  på	  feedback’en,	  udfylde	  hullerne	  i	  oplægget	  og	  skrive	  de	  
endelige	  tekster	  Cl	  retninglinjer.	  Så	  vil	  vi	  midt	  i	  oktober	  kunne	  holde	  en	  sCJende	  
generalforsamling	  og	  starte	  udrulning	  af	  skærme.	  

MEN	  af	  hensyn	  Cl	  dem	  som	  ikke	  Cdligere	  har	  deltaget	  i	  møder,	  ikke	  har	  set	  infoskærmene	  og	  ikke	  
ved	  hvordan	  det	  fungerer,	  kommer	  her	  et	  kort	  resumé	  af	  de	  sidste	  2	  år.	  

Baggrund	  i	  resumé:	  
Lidt	  om	  Infoskærm	  udviklingen	  -‐	  fra	  idé	  i	  Mørkøv	  Ul	  skærme	  i	  alle	  lokalområder.	  
For	  2	  år	  siden	  (dvs	  sommer	  2013)	  beslu>ede	  Mørkøv	  Hallens	  bestyrelse	  at	  man	  ville	  installere	  3	  
informaCons-‐skærme.	  Ved	  hovedindgangen,	  ved	  spiller-‐indgangen	  og	  ved	  cafeen.	  
Dét	  er	  der	  egentlig	  ikke	  noget	  fantasCsk	  i	  –	  mange	  idrætshaller	  i	  Danmark	  har	  Clsvarende	   
info-‐systemer.	  	  
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Men	  hal-‐bestyrelsen	  tænkte	  kreaCvt.	  
Hvorfor	  ikke	  udbrede	  det	  Cl	  hele	  4440,	  så	  man	  fx	  i	  Brugsen	  eller	  i	  Kino,	  eller	  ved	  insCtuConerne,	  
kan	  fortælle	  hinanden	  om	  spændende	  akCviteter	  i	  området.	  

Og	  ideen	  voksede	  !!	  
Hvorfor	  ikke	  lave	  et	  fælles	  system	  for	  ALLE	  lokalområder,	  med	  et	  skærm-‐layout	  hvor	  
lokalområdet	  har	  et	  stor	  felt	  Cl	  DERES	  EGNE	  informaConer,	  og	  så	  nogle	  mindre	  felter	  hvor	  man	  
viser	  DE	  SAMME	  informaConer	  på	  ALLE	  skærme.	  

Dvs	  ET	  felt	  hvor	  kommunen	  kan	  informere	  direkte	  Cl	  alle	  borgere	  24-‐7	  og	  ET	  felt	  hvor	  
lokalområderne	  kan	  fortælle	  hinanden	  om	  spændende	  arrangementer	  Fx	  Vikingetræf	  på	  Orø,	  
Kræmmermarkedet	  i	  Mørkøv,	  Harmonikatræf	  i	  Jyderup	  osv	  osv.	  

Denne	  ide	  er	  jo	  helt	  fantasCsk	  -‐	  I	  stedet	  for	  annoncer	  i	  aviserne,	  som	  kun	  rammer	  der	  borgere	  
der	  får	  bladret	  avisen	  igennem	  og	  MÅSKE	  får	  set	  annoncen,	  så	  er	  her	  et	  medie,	  som	  står	  DÉR	  
hvor	  borgerne	  færdes,	  og	  informaConerne	  er	  Clgængelige	  hele	  Cden.	  	  
Og	  det	  er	  noget	  der	  virkelig	  kan	  være	  med	  Cl	  at	  sparke	  liv	  i	  lokalområderne	  og	  skabe	  interesse	  for	  
vores	  områder	  i	  andre	  dele	  af	  landet	  (fx	  Cltrække	  nye	  borgere	  fra	  storbyerne)	  

27.	  november	  2013	  inviterede	  Mørkøv	  alle	  lokalfora	  Cl	  et	  informaConsmøde	  om	  ideen.	  	  
At	  lave	  infoskærme	  for	  lokalområderne	  DREVET	  af	  lokalområderne.	  
Vi	  lavede	  dereJer	  en	  ERFA	  gruppe	  hvor	  ca	  10	  personer	  fra	  forskellige	  lokalforaer	  har	  mødets	  4-‐5	  
gange	  og	  snakket	  ideen	  igennem	  -‐	  økonomi,	  teknik,	  driJ.	  

Ideen	  blev	  lagt	  ind	  i	  demokraCeksperimentariet	  -‐	  det	  er	  jo	  lige	  stedet	  at	  prøve	  det	  af.	  	  
Vi	  ansøgte	  om	  hjælp	  Cl	  at	  kunne	  give	  ALLE	  områder	  en	  skærm	  Cl	  at	  starte	  op	  på.	  	  
Og	  der	  er	  taget	  rigCg	  godt	  imod	  det.	  	  

Normalt	  koster	  det	  KASSEN	  at	  lave	  IT	  som	  det	  vi	  er	  i	  gang	  med,	  men	  fordi	  det	  er	  drevet	  af	  
frivillige	  kræJer,	  kan	  det	  lade	  sig	  gøre	  at	  opstarte	  18	  systemer	  for	  200.000.	  

Men	  nu	  skiJer	  det	  fra	  græsrods-‐idé	  Cl	  professionelt	  drevet	  netværks-‐gruppe,	  som:	  
-‐	  yder	  hjælp	  Cl	  opsætning	  af	  skærme	  
-‐	  arrangerer	  kurser	  i	  brug	  af	  soJware	  
-‐	  yder	  hjælp	  Cl	  grafik	  og	  styring	  af	  info	  
-‐	  arbejder	  med	  ide-‐udvikling	  af	  nye	  måder	  at	  bruge	  skærmene	  på	  
-‐	  adolder	  møder	  med	  kommune	  og	  sponsorer	  
-‐	  undersøger	  og	  varetager	  juridiske	  spørgsmål	  
-‐	  hjælper	  lokalområder	  med	  fakturering	  Cl	  annoncører	  
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Med	  det	  forestående	  indkøb	  af	  18	  skærme	  (med	  stø>e	  fra	  DemokraCeksperimentariet),	  er	  
lokalområderne	  så	  oppe	  på	  30	  skærme	  og	  teoreCsk	  mindst	  18	  lokal-‐kanaler.	  	  
Om	  et	  år	  har	  vi	  måske	  100	  skærme	  og	  4	  gange	  så	  mange	  kanaler	  (hvis	  lokalområder	  skal	  
individualisere	  i	  dt	  Cl	  buCkker	  etc)	  

Pengene	  ER	  bevilget,	  men	  udbetaling	  og	  indkøb	  kan	  ikke	  ske	  før	  der	  er	  en	  forening	  og	  klare	  
retningslinjer	  for	  sikker	  driJ.	  	  
Både	  for	  at	  sikre	  ideen	  med	  infoskærme	  -‐	  sikre	  værdierne	  -‐	  og	  ikke	  mindst	  sikre,	  at	  der	  ikke	  rundt	  
omkring	  bare	  sidder	  en	  sort	  tom	  infoskærm	  uden	  indhold.	  

Jens	  gennemgik	  hereSer	  oplægget	  /	  forklarede	  detaljerne	  ….	  	  

Feedback:	  
(Fra	  deltagere)	  	  UdskiJ	  ‘generalforsamling’	  med	  ‘repræsentantskab’	  

(Fra	  deltagere)	  	  	  Koster	  det	  penge	  at	  få	  den	  undervisning	  der	  er	  beskrevet.	  
(Erik/mfl)	  	  	  Nej	  -‐	  	  instrukCon	  arrangeres	  af	  foreningen	  (og	  leverandør	  adolder	  instrukCon)	  og	  det	  
grundlæggende	  er	  graCs.	  	  	  

(Niels)	  	  er	  det	  et	  krav	  fra	  kommunen	  at	  der	  skal	  være	  en	  forening	  adt	  bevilling:	  
(Jens)	  	  Kommunen	  kan	  ikke	  udbetale	  Cl	  andet	  end	  CVR	  eller	  CPR	  nr	  og	  det	  er	  ikke	  
hensigtsmæssigt	  at	  pengene	  udbetales	  Cl	  en	  enkeltperson.	  	  Udbetaling	  gennem	  den	  lokale	  skole	  
vil	  jeg	  i	  denne	  sammenhæng	  kraJigt	  fraråde.	  
(Søren)	  	  i	  DemoEx	  forventede	  man	  egentlig	  at	  udbetale	  Cl	  hvert	  af	  lokalområderne,	  men	  
administraConen	  sagde	  nej	  -‐	  det	  skal	  der	  være	  ordentlig	  styr	  på!	  

(Niels)	  	  “konstrukConen	  (forening)	  er	  på	  samme	  Cd	  genial	  og	  holder	  ikke	  vand”	  der	  mangler	  
struktur	  på	  dem	  der	  skal	  sende	  repræsentanten	  så	  man	  ikke	  kan	  møde	  op	  med	  et	  entydigt	  
mandat.	  
Definere	  antal	  stemmer	  fra	  hvert	  lokalområde	  -‐	  uaslaret	  om	  stemmer:	  skal	  stemmer	  være	  
adængig	  af	  antal	  skærme	  i	  et	  område?	  
(red.:)	  der	  står	  netop	  i	  oplæg,	  at	  det	  er	  et	  punkt	  på	  dagsordenen	  at	  lokalområderne	  defineres.	  
Derved	  vil	  mandatet	  være	  entydigt.	  
(Claus	  Oluf)	  Man	  kan	  komme	  fra	  land	  med	  at	  der	  nu	  er	  de	  eksisterende	  17	  lokalområder	  og	  
Holbæk.	  DereJer	  kan	  det	  så	  diskuteres	  hvis	  der	  er	  andre	  der	  kommer	  Cl	  at	  få	  ejerskab.	  

(Preben)	  	  RigCg	  at	  skolerne	  administrerer	  pengene	  for	  lokalfora,	  men	  hvert	  lokalområde	  har	  jo	  en	  
konto	  som	  skolen	  ikke	  kan	  styre	  -‐	  mangler	  stadig	  en	  god	  begrundelse	  for	  at	  der	  skal	  en	  
foreningsdannelse	  Cl	  for	  at	  få	  det	  Cl	  at	  køre.	  
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(Erik)	  	  det	  har	  hele	  Cden	  været	  meningen	  at	  der	  skulle	  være	  et	  sekretariat	  (nu	  kaldet	  forening)	  Cl	  
at	  varetage	  den	  fælles	  informaCon	  (fra	  Holbæk	  kommune	  og	  fælles-‐lokalområder)	  og	  få	  det	  på	  
alle	  skærme	  –	  med	  en	  forening	  med	  overordnet	  Clsyn	  sikrer	  man	  også	  at	  der	  ikke	  står	  skærme	  i	  
et	  lokalområde	  som	  pludselig	  er	  sorte	  fordi	  den/de	  frivillige	  i	  området	  har	  tabt	  pusten.	  Der	  vil	  
være	  nogen	  som	  ‘samler	  dem	  op’	  	  

(Svend	  Erik)	  Der	  skal	  stå	  hvor	  mange	  stemmer	  hvert	  lokalforum	  har	  -‐	  om	  bestyrelsen	  har	  en	  
stemme	  på	  repræsentantskabet	  osv	  
Er	  det	  samme	  leverandør	  på	  soJware	  og	  hardware	  ?	  
(Erik)	  det	  er	  med	  vilje	  ikke	  taget	  med	  …	  det	  er	  en	  almindelig	  miniPC	  som	  trækker	  en	  almindelig	  
skærm,	  så	  hvis	  der	  kommer	  nye	  muligheder	  kan	  man	  skiJe	  soJware/system	  

(Svend	  Erik)	  Der	  skal	  kvi>eres	  for	  modtagelse	  af	  udstyr	  (retningslinjer)	  
(fra	  deltager)	  Skal	  man	  ha’	  samme	  antal	  stemmer	  som	  man	  har	  skærme	  i	  sit	  område	  ?	  

(Loa)	  Kompetance	  i	  repræsentantskabet	  skal	  gøres	  tydeligere	  	  …	  

(Niels)	  rep	  vælger	  3	  personer	  -‐	  bestyrelse	  behøver	  ikke	  være	  medlem	  af	  repræsentantskab	  !!!	  
(Jens)	  	  overvej	  hvordan	  ….	  Man	  kan	  vælge	  3	  fra	  lokalområder	  som	  så	  ikke	  længere	  er	  
stemmeberecget	  på	  rep-‐møde,	  ELLER	  man	  vælger	  3	  ind	  UDEFRA	  som	  ikke	  nødvendigvis	  er	  
repræsentanter	  for	  et	  lokalområde.	  

Mangler	  man	  folk	  i	  et	  område	  kan	  man	  evt	  bede	  en	  fra	  et	  andet	  lokalområde	  om	  at	  træde	  ind	  og	  
varetage	  området	  i	  foreningen.	  
Første	  gang	  er	  det	  lokalfora	  der	  udpeger	  -‐	  dereJer	  kan	  det	  være	  andre	  (defineres	  for	  et	  år	  ad	  
gangen)	  

(Erik)	  husk	  at	  vi	  ikke	  taler	  om	  lokalforaer,	  men	  lokalområder,	  så	  det	  er	  bredt	  defineret	  ..	  det	  kan	  
være	  hvem	  som	  helst	  fra	  lokalområdet,	  som	  har	  interesse/eksperCse.	  

(Claus	  Oluf)	  	  EJersom	  alle	  er	  velkomne	  Cl	  at	  komme	  Cl	  lokalfora	  møde,	  er	  der	  ingen	  
demokraCske	  problemer	  i	  at	  starte	  op	  med	  at	  tage	  udgangspunkt	  lokalområde=lokalfora.	  

(fra	  deltagere)	  	  bekymring	  for	  om	  en	  skærm	  står	  sort	  et	  halv	  år.	  
(Jens)	  	  Uddybe	  retningslinjer	  for	  den	  udleverede	  skærm	  -‐	  hvis	  den	  fx	  står	  sort.	  
(Erik)	  Det	  kan	  simpelthen	  ikke	  lade	  sig	  gøre	  når	  der	  er	  superbrugere	  som	  assisterer	  via	  
foreningen	  og	  holder	  øje	  med	  hvordan	  skærmene	  kører	  -‐	  så	  kan	  en	  skærm	  højest	  ‘løbe	  ud’	  i	  en	  
uges	  Cd	  !	  

(niels)	  retningslinjer	  for	  type	  af	  reklamer	  !!!	  
(Jens)	  følg	  fx	  idrætslivets	  retningslinjer	  
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(Svend	  Erik)	  	  Savner	  info	  om	  reklamaCon	  på	  ydstyr	  /	  garanC.	  
(Claus	  Oluf)	  Samarbejde	  har	  indCl	  nu	  fungeret	  upåklageligt	  	  	  
(Erik)	  Der	  har	  ikke	  været	  fejl	  i	  de	  2	  år	  det	  har	  kørt	  nu.	  

(Svend	  Erik)	  skal	  man	  bruge	  tastatur/mus	  hele	  Cden	  	  	  	  	  (	  svar:	  	  nej	  styres	  over	  internet	  -‐	  starter	  
selv	  om	  ved	  fx	  strømawrydelse	  )	  

(Søren)	  	  hvad	  koster	  det	  at	  få	  sat	  en	  skærm	  op	  (prisliste	  mm	  udformes)	  

(Claus	  Oluf)	  	  det	  er	  også	  foreningens	  opgave	  at	  generere	  penge	  Cl	  honorar	  Cl	  superbrugere.	  
Vi	  misbruger	  i	  høj	  grad	  Erik	  i	  Mørkøv	  :)	  	  Man	  skal	  med	  god	  samvicghed	  kunne	  få	  svar	  på	  
spørgsmål	  og	  hjælp.	  

(Erik)	  en	  tanke	  Cl	  at	  klare	  økonomi	  ..	  da	  de	  enkelte	  lokalforaer	  ikke	  kan	  fakturere	  
annonceindtægter	  (mangler	  CVR	  og	  moms)	  kan	  foreningen	  varetage	  den	  funkCon	  på	  vegne	  af	  
lokalområderne	  som	  så	  kan	  akkumulere	  penge	  Cl	  fx	  klippekort	  Cl	  hjælp	  og	  spare	  op	  Cl	  en	  ny	  info-‐
skærm	  osv	  

(Niels)	  formuleringsfejl	  i	  §11	  

(Ida)	  	  stor	  mundfuld	  -‐	  nogle	  steder	  går	  måske	  kold.	  	  

(Kirsten)	  Tuse	  næs	  	  	  ikke	  så	  mange	  forretninger	  og	  derved	  annoncemuligheder	  -‐	  hvordan	  sikrer	  
man	  økonomi	  
(preben)	  opkrævning	  af	  konCngent	  i	  stedet	  for	  reklamer.	  

(niels)	  	  hvor	  detaljeret	  skal	  oplæg	  være	  …	  vigCgt	  at	  annoncer	  osv	  ER	  beskrevet	  fra	  dag	  1	  ved	  
sCJelse.	  

(Jens	  kl	  20:25)	  	  Tak	  for	  jeres	  input	  -‐	  der	  var	  mange	  gode	  input	  -‐	  og	  også	  nogle	  herovre	  fra	  :))	  

Dannelse	  af	  arbejdsgruppe	  
(Erik)	  	  hvem	  vil	  være	  med	  i	  arbejdet	  næste	  1,5	  måned	  Cl	  at	  danne	  retningslinjer.	  
Der	  kommer	  IKKE	  møder	  hver	  uge	  -‐	  Vi	  kommer	  Cl	  at	  arbejde	  hjemme	  via	  dropbox	  
Anne>e	  Lund	  /	  Pia	  Schmidt	  /	  Jørgen	  Lund	  /	  Svend	  Erik	  Saksun	  /	  Klaus	  Slo>	  /	  Erik	  Andkjær	  
Første	  møde	  i	  Arbejdsgruppen	  bliver	  onsdag	  26/8	  kl	  19	  i	  Mørkøv	  nye	  MulChus	  (Cdligere	  
Spejderhus)	  
Andet	  møde	  i	  Arbejdsgruppen	  bliver	  onsdag	  9/9	  kl	  19	  hos	  Erik	  

Hvornår	  skal	  næste	  stormøde	  (sCJende	  generalforsamling)	  være	  ?	  	  	  hvilken	  ugedag	  passer:	  	  
Salen	  enedes	  om	  En	  Ursdag	  i	  oktober	  MINUS	  uge	  42 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4	  Den	  nedsaDe	  arbejdsgruppe	  
Gruppen	  (medlemmer	  nævnt	  ovenfor)	  har	  p.t.	  holdt	  to	  møder	  og	  eJer	  grundig	  snak/
gennemgang	  af	  målsætning/muligheder/kommentarer	  fra	  Kaserne-‐mødet	  og	  indkomne	  mails,	  
arbejder	  man	  nu	  videre	  med	  formulering	  af	  vedtægter	  og	  retningslinjer.	  

Det	  respekteres	  at	  deltagelse	  i	  projektet	  er	  frivilligt	  og	  et	  lokalområde	  der	  p.t.	  ikke	  ønsker	  at	  
deltage	  kan	  når	  som	  helst	  komme	  med.	  Den	  kommende	  forening	  skal	  være	  et	  Clbud	  Cl	  
lokalområderne	  og	  et	  hjælpecenter	  for	  driJ	  af	  infoskærme.	  

5	  Ønske	  om	  feedback	  fra	  lokalområder	  
Arbejdsgruppen	  ønsker	  fortsat	  evt.	  feedback	  (hurCgt)	  på	  det	  først	  udsendte	  oplæg	  (da	  det	  er	  det	  
vi	  arbejder	  videre	  med).	  
Send	  kommentarer	  Cl	  :	  	  Pia	  Schmidt	  <pipsoro@gmail.com>	  

6	  Næste	  fællesmøde	  
Der	  sCles	  mod	  et	  møde	  allerede	  Crsdag	  den	  6.	  oktober.	  (sCJende	  generalforsamling).	  
I	  vil	  blive	  løbende	  orienteret.	  
Arbejdsgruppens	  oplæg	  vil	  blive	  udsendt	  sammen	  med	  endelig	  indkaldelse.	  	  

Med	  venlig	  hilsen	  
Erik	  Andkjær,	  for	  Arbejdsgruppen	  LOIS	  
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