Referat DanskOase lederskabsmøde 143
d. 12. Jan. kl. 9.00-11.00 På skype.
Deltagere: Peter Sode Jensen, David Mortensen, Ole Backer
Mogensen, Martin Drengsgaard, Ruben Dalsgaard, Elisa Wejse
Afbud: Rie Skårhøj
Ordstyrer: Peter Sode Jensen
Referent. David Mortensen
1. Bøn og tjek ind runde
2. Drøftelse af visionsproces
Ruben har udarbejdet et oplæg som udkast til indhold af punktet
”Visionsdrøftelse” på repræsentantskabsmødet.
Beslutning:
Dokumentet ”Oplæg til Visionsproces rep. møde 2018” er godkendt som
ramme for dette oplæg.
Ruben og Peter er ansvarlige for oplæg og proces på rep. mødet.

3. Gennemgang af tidsplan og ansvar
Der er udarbejdet et oplæg til tidsplan og ansvarsfordeling, som blev
gennemgået og følgende blev besluttet:
-

David mødes mes Ruben og Jesper i den kommende uge omkring
præsentation af økonomi.

-

Ole sættes på til motivation af oplæg omk. vejlederråd.

-

Motivering af kandidater
o Merete Kristensen præsenteres af Peter S
o Jan Korsholm præsenteres af David

-

Martin siger tak til Rie for hendes arbejde i lederskabet.

-

Peter siger tak til Ruben for hans arbejde i lederskabet, samt orienterer
omkring Rubens medlemskab i TOM.

4. Beslutning om kontingent

Oplægget fra Ruben og Jesper er at lade kontingentet følge
pristalsudviklingen, hvor der rundes op med 5 kr.
-

Nuværende kontingent er 250 kr.

-

Forslag til kontingent 2018 255 kr.

-

Max. grænse er 150 medlemmer, det nye max. beløb bliver dermed
38.250 kr.

5. Godkendelse af endelige dokumenter
Gennemgang af dokumenter til udsending:
-

Opdateret dagsorden - ingen kommentarer

-

Skriftlig beretning – ingen kommentarer

-

Kandidatpræsentationer – ingen kommentarer

-

Paper om ordner
o Der blev besluttet forskellige mindre redigeringer.
o Ole laver en revideret version som sendes til Ruben.

-

Paper om vejlederråd
o Der blev besluttet en :
▪

Han ændres til han/hun

▪

Indsættes et nyt punkt omk. udtrædelse af
vejlederordningen.

▪

Tilføje tekst i dokumentet omk. at det er en
frivilligordning.

o Ole laver en revideret version som sendes til Ruben
o Der blev besluttet forskellige mindre ændringer.

6. Drøftelse af mundtlig beretning
7. Evt.
Lederskabet holder konstituerende møde umiddelbart efter rep. mødet.

Afslutning og bøn

