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4/4 - 2019

Referat af bestyrelsesmøde den 4 april 2019.
Til stede. Claus Jørgen Bendtsen, Åge H. Priisholm, Jack Odgaard, Rene Jørgensen, Anne
Møllegaard Mortensen, Ole P. Hansen og suppleant Kim R. Nielsen.
Afbud Bettina Pil Larsen og suppleant Poul Arne Christensen.
1.
Den af formanden udsendt dagsorden godkendt.
2.
Referat fra bestyrelsesmøde den 14 marts 2019 blev godkendt uden bemærkninger.
3.
Konstituering efter generalforsamlingen den 21 marts 2019.
Anne Møllegaard Mortensen genvælges til kassererposten. Sekretæropgaverne deles mellem Claus
Jørgen Bendtsen der har medlemskontakt, Ole P. Hansen der udpeges som webmaster og Åge
Priisholm der bliver referent fra bestyrelsesmøder.
Referatet fra generalforsamlingen suppleres med tilføjelse af Anette Grønbek, Lene Bendtsen og
Kim R. Nielsen som delegerede til Årsmødet i Herning den 14 og 15 september. Åge indsender
herefter referatet til Dansk Folkepartis sekretariat.
4
Meddelelser fra formand.
Claus Jørgen oplyste at 1 medlem var blevet slettet på grund af manglende kontingentbetaling.
Medlemstallet er herefter 143.
Bestyrelsen drøftede niveau for udsendelse af information til medlemmerne. Konklusionen blev, at
lokale meddelelser (Nyhedsbreve, arrangementer, indkaldelser og lign.) sendes til alle, mens
arrangementer der udsendes fra sekretariatet eksempelvis grundlovsmødet på Lykkesholm og
offentlig møder kun sendes til dem der har oplyst e-mailadresser.
Efter ønske fra et medlem på generalforsamlingen bestemmes det at referatet herfra udsendes til
medlemmerne.
5
Meddelelser fra kasserer.
Anne oplyste, at der fra sekretariatet var indkommet 18060kr i medlemskontingent. Hun orienterede
endvidere om afholdte udgifter bl. a. til generalforsamling. Ønsker man oplysning om konkrete
beløb kan man kontakte kasseren.

6.
Meddelelser fra bestyrelsen.
Ole oplyste, at lokalafdelingens mail – adresse er dffmkdf@gmail.com Denne administreres af Ole
og formanden. Det aftales at Ole opdaterer den lokale hjemmeside med foto, e-mail- adresser og tlf.
nummer.
Anne orienterede om, at hun havde været til det landsdækkende Årsmøde for landdistrikter. Det kan
bl.a. nævnes at Gunner Landtved fra Ryslinge er blevet medlem af bestyrelsen.
Rene kunne fortælle, at han i de næste 12 uger har købt en reklame på en busside i Odense som led i
valgkampen op til folketingsvalget. Endvidere at han får delt tryksag ud i Fåborg-Midtfyn,
Svendborg og dele af Odense kommune så snart valget er udskrevet. Opsætning af valgplakater
(1300 stk) er han ligeledes ved at sætte i system. Rene vil opsætte på det meste af fyn.
7.
Kommunalbestyrelsesmøde den 8 april.
Dagsordenen kan findes på kommunens hjemmeside. Der var ikke spørgsmål fra bestyrelsen hertil.
Jack orienterede om sag nr. 168 omlægning af forebyggelse og anbringelsesområdet. Jack har taget
forbehold i opvækst og læringsudvalget, som Anne og Åge har fulgt op i økonomiudvalget. Jack
forbereder indlæg til kommunalbestyrelsesmødet om, at Dansk Folkeparti ikke kan stemme for
forslaget som fremgår af sagsfremstillingen.
Anne orienterede om sag nr. 172 Fritid og friluftstrategi der nu ligger til endelig godkendelse. Den
har været flere år undervejs. Rene Jørgensen har meldt afbud og erstattes af 1. suppleant Claus
Jørgen Bendtsen.

6.
Eventuelt.
Næste bestyrelsesmøde afholdes den 9 maj kl. 19:00 på Rådhuset i Ringe. Mødeindkaldelse
udsendes af formanden ca. 5 dage før. Der er forhåndsafbud fra Jack der er til KL sundhedsmøde i
Ålborg.
Efterfølgende bestyrelsesmøder 6 juni, 12 august, 9 september, 7 oktober, 11 november og 9
december.
Medlemmer der eventuelt har interesse for at deltage / overvære bestyrelsesmøder er velkommen
hertil. Man skal dog tilmelde til formanden forud for hvert enkelt møde.

Referent Åge H. Priisholm

