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Agenda 
 

1 - Velkomst 
Velkomst 
Evt. gennemgang af formalia: 

• Formål med mødet: Beslutte diverse punkter 

• Mødeleder: Mikkel 

• Referent: Kirsten/Mikkel 

•  

Dagsordenen godkendt 

 
 

2 - Nyt fra formand og medlemmer 

Status f.eks. på: 

• Pukkelbump 

• Multihal/følgegruppe 

• Byfest, beretning, ny dato 17/6 2023 

• Andet 

•  

 

• Pukkelbump: evaluering er flyttet til efteråret meddeler kommunen. Evalueringen skal ske før evt. 
ændringer kan ske.  

• Karen får "rådata" om trafikken på Bispevej fra Lars Clausen, Mobilitet. 

• Multihal/følgegruppemøde:  Mødet handlede om trafik og udearealer. Der kommer referat fra mødet til 
os. 

• Byfest: God dag med fine aktiviteter, næste år bliver det den 17. juni. 

• Erhvervsnetværket bliver et netværk for frivillige i bred forstand i Stavtrup. 

• Henvendelse fra Jonas om brug af grund. Bestyrelsen vil gerne mødes med ham på møde i august. 

 
 
 

3 - Status - medlemskaber 

Godkendelse af nye ansøgninger 
Status på betalinger eller andet 

 

Date 21-06-2022 

Time 19.00 - 21.30 

Location Rugbjergvej 20 

Present Mikkel S. Dickenson i Stavtrup, Kirsten Aagaard i Stavtrup, Lena Tandrup Esbensen i 
Stavtrup, Berit Bøge i Stavtrup, Finn Nissen i Stavtrup, Holgertimmann 

Absent Karen Yde i Stavtrup, Flemming Hamann i Stavtrup, hans kreutzfeldt 

Note Taker Kirsten Aagaard 



Stavtrup Fællesråd - Bestyrelsesmøde - 21-06-2022 2 

 

Der er 5 nye ansøgninger om medlemskab, de er  registreret på listen over medlemmer. De godkendes alle, Berit 
skriver til dem om indbetaling af kontingent. 
Indmeldingsformular på hjemmesiden er opdateret, så erhverv nu kan melde sig ind i fællesrådet.  
 
 

4 - Vedtægts-justeringer 

Dette punkt opdateres efter 13/6 møde i "vedtægtsgruppen" (Mette Lunau, Christian Holch, Finn Nissen, Mikkel 
Dickenson) 
Forhåbningen er at vi som bestyrelse kan godkende: 
1: Forslag til ny formulering ang. stemmeret til enkelt-medlemmer 
2: Proces mod vedtagelse. Ekstraordinær generalforsamling, eller ej? 

 
 Vi foreslår det indskrives i vedtægterne, at man  for at have stemmeret ved generalforsamling i marts kan melde 
sig ind i fællesrådet senest 31. december med betaling i februar. 
Bestyrelsen godkender ændringen i forhold til individuelle medlemmer. 

Bestyrelsen foreslår at vedtægterne vedtages på en ekstraordinær 
generalforsamling på et friviligheds- og foreningsmøde i oktober 

 
 

5 - Opgaver i Stavtrup Fællesråd 

Formål: Diskutere hvad vi hver især ønsker at bidrage med i kraft af vores rolle i Stavtrup Fællesråds bestyrelse. 
Sikre fordeling af opgaver så vi løfter i flok. 

 
I fremtiden tager Kirsten referat på bestyrelsesmøderne. 
Kirsten og Finn er ansvarlige for frivilligheds- og foreningsaftener. 
Vi overvejer at få en kontaktperson for arbejdsgrupperne på hjemmesiden som oplæg til arbejdsgrupperne. 
Byfesten/eventgruppen skal på listen over arbejdsgrupperne. 
Drøftelse om bedre kommunikation i Stavtrup, evt suppl til Riposten mm.  
 
 

6 - Status/evaluering af frivilligheds- og foreningsaftener 

• Evt andet navn, fx Stavtrup mødes, ændre start tidspunkt til 18.30. 

• Temaer for efterårets "Mød Fællesrådet" 

• Information om møderne, evt mail til FRs medlemmer 

•  

Finn og Kirsten laver oplæg til næste møde om Frivilligheds- og foreningsaftener. 

 
 

7 - Den aktuelle debat om fællesrådene i fremtiden 

Karen orienterer om debat herom i Udvalget for fællesrådene. 
Drøftelse af hvad vi mener i bestyrelsen om FR i fremtiden og evt. tiltag. 

 
Punktet udsættes til senere.  
 
 

8 - Justering af referat 

Her gennemgås det noterede til foregående punkter for at sikre vi er enige om hovedpunkterne  
 
 

9 - Eventuelt 

Der skal helst være mindst 15 minutter til eventuelt 

1. Punkter fra mødet der er havnet på "parkeringspladsen"? 
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2. Punkter til fremtidige møder 
3. ..... 

Til august skal vi have et punkt om kontakt til nye mulige medlemmer, erhverv mm. Kontakt til medlemmer .  
 

 
 


