
Referat af bestyrelsesmødet 28. oktober 2021 

af Lars Sørensen 

 

 

Nyvalg til bestyrelsen  

Der skal i 2022 være nyvalg til bestyrelsen i KLF. 

Bestyrelsen godkendt i den forbindelse den kalender, som der arbejdes ud fra. Selve 

opstillingsgeneralforsamlingen er 24. februar.  

Kalenderen for valget er udarbejdet efter følgende principper: 

• Fra opstillingsgeneralforsamlingen til afstemningen begynder er der ca. 4 uger – der 

skal både være tid til den digitale redaktør får videoer og fotos på plads, samt at få et 

referat på hjemmesiden. 

• Selve afstemningen er lagt hen over en weekend. Der er afsat 6 hverdage til 

afstemningen – det vil være en kampagne for en højere stemmeprocent, således at der 

løbende vil kunne udsendes meddelelser om stemmeprocenten. 

• Afstemningen skal være tilrettelagt således, at den er afsluttet inden påsken, og en 

nyvalgt bestyrelse kan tiltræde umiddelbart derefter.  

 

Kalender for bestyrelsesvalget 

• Primo december 2021. Opstillingsgeneralforsamlingen indvarsles på hjemmesiden, og 

der orienteres om kandidatorienteringen torsdag 13. januar 2022.  

• Torsdag 13. januar 2022. Møde for interesserede kandidater til bestyrelsen. Der 

redegøres for arbejdets omfang, frikøb, forventninger, opstillingsmødets forløb, 

videoindslag m.v. 

• Torsdag 24. februar 2022 kl. 16.30 ─ Opstillingsgeneralforsamling. Der er i forvejen 

planlagt et fælles TR-møde denne dag, så der i lighed med tidligere år vil være mulighed 

for flere deltagere i generalforsamlingen ved, at den er i forlængelse af et TR-møde. 

• Frem til 23. marts −Valgkamp. Referatet af opstillingsgeneralforsamlingen lægges på 

hjemmesiden og kandidaterne får plads til egne indlæg på hjemmesiden. 

• Onsdag 23. marts kl. 8.00 – onsdag 30 marts kl. 16.00. Afstemningsdage. Valget foregår 

ved elektronisk urafstemning. Resultatet vil foreligge 30. marts kl. ca. 17.00 på 

hjemmesiden. 

 

Hvis der er mere end én kandidat til formands- eller næstformandsvalget, vil disse første 

valgdatoer blive anvendt til dette valg. Afstemningsdagene til bestyrelsesvalget vil så ligge 

fredag 1. april – onsdag 6.april. 



 

Forslag til forretningsorden for opstillingsgeneralforsamlingen vil  blive udarbejdet på et 

kommende bestyrelsesmøde. 

 

Fundraiser til KLK 

Bestyrelsen havde en drøftelse af, om der i et par måneder skulle forsøges med en 

tilknytning af en fundraiser til KLK. Kolonierne har et stort vedligeholdelsesefterslæb, så 

det er nødvendigt at overveje andre finansieringskilder. 

Der vil ikke være tale om en ansættelse. Hvis ansøgningerne til fonde giver resultat, blev det 

besluttet, at afsætte 5 % af de indkomne midler til fundraiseren. På det kommende 

koloniudvalgsmøde drøftes emner, der kan søges på. 

 

Annoncering på Facebook 

Bestyrelsen havde en drøftelse af, om der skulle være sponsorerede opslag på Facebook.  

Efter en længere drøftelse og nogen betænkeligheder besluttede bestyrelsen at afsætte en 

ramme på i omegnen af 5.000 kr. 

Der vil blive  fulgt op på, i hvilket omfang  annonceringen medfører, at vi når længere ud 

med vore budskaber. 

 

Sekretariatet  

Vinni Hertz vil gå på pension med udgangen af december 2021. 

Bestyrelsen besluttede, at Inge Thomsen indgår i indstillingsudvalget, der desuden består af 

to medarbejderrepræsentanter og sekretariatschefen. 

 

Den forholdsvis nyansatte kommunikationsmedarbejder Amanda Rindholt har meddelt, at 

hun ønsker at stoppe med udgangen af oktober 2021. Bestyrelsen besluttede, at det tidligere 

indstillingsudvalg om kommunikationsmedarbejder, skal vurdere situationen på baggrund af 

de faldne bemærkninger på bestyrelsesmødet. Indstillingsudvalget er bemyndiget til at 

handle i sagen. Sagen genoptages på bestyrelsesmødet 8. november. 

 

A20 – Evaluering af møderne i områderne  

På baggrund af en motivering fra Thomas Roy og Katrine Fylking blev de 5 områdevise 

møder om A20 evalueret. 

 

Punktet blev drøftet, og der blev givet input til foreningens møde med forvaltning og SKK 

mandag 1. november. 

 

 

 

 


