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Agenda 
 

1 - Velkomst 
Ambition på dette møde: 
Efter et langt, hårdt og flot arbejde med at blive klar til vores første generalforsamling, vil vi sikre at vi på dette 
møde har tid til at snakke lidt i dybden. 
 
Formelt har vi stadig et ansvar ift. formalia og transparens, derfor gennemgang af formalia: 

• Godkendelse af dagsorden 

• Formål med mødet: se ovenfor 

• Mødeleder: Mikkel 

• Referent: Kirsten 

  
 

2 - Konstituering 

Formanden havde inden mødet foreslået at vi fortsætter med samme holdopstilling grudet fredsvalg,dvs ingen ny 
konstituering.  
Bestyrelsen besluttede dette. 
Altså formand: Mikkel S. Dickenson, næstformand: Karen Yde, Kasserer: Flemming Hamann og sekretær: 
Kirsten Aagaard. 

 
 

3 - GF refleksioner og samarbejde i fællesrådets bestyrelse 

Samarbejdsformen i bestyrelsen blev drøftet. 
 
Refleksioner om GF: 
Enighed om at det gik godt, fælles glæde over at have afholdt første GF. 
 
Punkter til behandling videre frem: 

• Afklaring af hvordan vi kan modificere forslag på GF, som stiles til og behandles på GF. 

• I løbet af næste år skal vedtægterne gennemarbejdes. Det arbejde påbegynder vi i august. 

• Dirigenten vigtig rolle, udpeges i god tid, evt. en person udefra. 

• Er det nødvendigt med tilmeldinger, aftales ved planlægning af næste GF. 

• Evt hjælpe forslagsstillere med klarhed i forslag, hvis forslagsstillere skal bruge ppt eller andet skal de 
afleveres til bestyrelsen inden GF. 

• have styr på pc adgang og stik mm. 

• Stavtrup meninghedshus et godt sted for GF. 

• Vi skal huske at tage billeder! 

Date 31-03-2022 

Time 19.00 - 21.30 

Location Fælleshuset - Råhøjparken 228 

Present Mikkel S. Dickenson i Stavtrup, hans kreutzfeldt, Karen Yde i Stavtrup, Kirsten Aagaard i 
Stavtrup, Flemming Hamann i Stavtrup, Finn Nissen i Stavtrup, Berit Bøge i Stavtrup, Lena 
Tandrup Esbensen i Stavtrup 

Absent Holgertimmann 

Note Taker Mikkel S. Dickenson i Stavtrup 
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4 - Referat fra GF 

Referatet er godkendt af dirigenten ved GF, og godkendt af bestyrelsen. 
På referatet skrives at det er godkendt af dirigent og bestyrelsen.  
 
 

5 - Indkomne forslag, beslutninger, tiltag m.v. 

Udpegning af medlem til Fondsbestyrelse for Multihallen. 
FR bestyrelsen skal indstille et medlem. Inden mødet havde formanden bedt om tilkendegivelse og støtte  til at 
indstille Per Bo Andersen. Bestyrelsen indstiller Per Bo Andersen. 
 
Karen redegjorde for møde i kommunen for alle formænd for FR, Karen deltog, da Mikkel var forhindret. Karen 
foreslog at bestyrelsen holder møde med andre fællesråd i Sydbyen. Enighed om at Karen arbejder videre med 
planlægning af møde i efteråret. 
 
Forslag til opdatering af støtte-erklæring til multihalarbejdet. Udskydes til næste møde. 
 

 
 

6 - lokalsamfundsbeskrivelse 1 

Berit og Karen fremlagde vedlagte forslag, enighed i bestyrelsen om rigtog godt oplæg og det blev drøftet 
hvordan arbejdet kommer videre.  
 
Næste skridt er at invitere til Frivilligheds- og foreningesaften den 27. april kl 18- 19. Fokus er Stavtrups historie. 
Personer som kan være gode at inddrage inviteres særligt, og i øvrigt inviteres der bredt. 
kl 19 -  kan de der vil indgå i arbejdet mødes. 
Berit og Karen arrangerer mødet og det efterfølgende arbejdsmøde. 

 
 

7 - Eventuelt 

1. Jacob Haislund,  JP Aarhus vil lave debatserie for fællesrådene. Mikkel har tilkendegivet at vi gerne 
deltager. 

2. Der afholdes møde mellem Højvangskolen og andre aktører i Stavtrup om udeaktiviteter i 
Stavtrup.   Højvangskolen har ansøgning om etablering af bedre udeaktiviteter på skolen og ønsker 
koordinering.  Kirsten skriver til Ivan ( skoleleder) at følgende deltager: Mikkel fra FR, en fra Outdoor 
( Lasse), Kulturgryden (Stine) og Tryg i Stavtrup ( Finn finder én rep) 

3.  Punkter til fremtidige møder: Revision af vedtægter (startes til august), gennemsyn af bestyrelsens 
forretningsorden på næste møde. Forslag til opdatering af støtte-erklæring til multihalarbejdet. 

 
 

 
 


