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Referat fra bestyrelsesmøde afholdt d. 2-10-2019 

 

Dagsorden: 

1) Siden sidst. 

2) Turlister 

3) Sager til behandling 

4) Strategi 

5) Aktivitetsliste 

 

Ad1)  

Lasse har haft et møde med Tina F vedr. lokale forhold, heriblandt hamborgkørsel 

Lokale kontaktmøder: Her ønsker vi, at AMIR i Ar også deltager. Der bliver ikke givet frihed til dette, 

men måske kan det lade sig gøre ved at lægge mødet i tidsrum, hvor AMIR har X-Res.  

2 møder om året    - Juni og december. 

 

Ad2)  

Der har været afholdt PU møde d. 13/9 2019. 

Klaus Knox fremlagde funktionsbeskrivelse, hvad skal PU tage sig af? 

Blandt andet stod der i beskrivelsen vedr. bemanding. Her blev det præciseret, at det kun er under 

særlige forhold, da der jo er indgået aftale på området. 

BGU: hold / ikke hold? Der er blevet fremsagt ønske om at etablere et BGU hold. Tjenestefordelingen 

var ikke sikker på, at dette var et generelt ønske, så derfor bliver der iværksat en afstemning, så ønsket 

bliver klarlagt. 

Der er intet nyt med hensyn til vores SY problematik. Problematikken er drøftet flere gange i TPO 

bestyrelsen og vores klare holdning er, at det er under al kritik, at der stadig ikke er fundet en løsning 

på denne problemstilling. 

Turlisteudkast bliver fremsendt start oktober – seminar afholdes 28-29 oktober. 

K20 kommer til at omfatte meget sporarbejde. Derfor har planlægningsafdelingen besluttet, at man 

ønsker at knække turene i Fa i meget høj grad. 

 

Ad3) 

Sager mv. blev gennemgået 



 

Ad4) 

Bestyrelsens strategi for samarbejde mv. blev drøftet. 

 

Ad5) 

Vi skal have lavet en proces omkring manglende bemanding. 

Forventer at afholde ekstraordinært lokalgruppemøde i november måned, hvor bestyrelsens forslag til 

nye vedtægter bliver gennemgået. Nye vedtægter har været nødvendige, idet TPO/DJ har truffet 

beslutning om, at vi ikke må have kassererfunktion mere. Samtidig skal vedtægterne afspejle den nye 

virkelighed vedr. TR aftale.  

Ordinært lokalgruppemøde forventes afholdt d. 6/2 2020 
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